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SOWO WSTPNE.

W latach 1900—1907 wydaem 5 tomów dziea p. t. » Jezuici w Pol-

sce*, od 1555—1905.

Materyay rkopimienne do tych 5 ciu tomów zbieraem lat 36, samo
za opracowanie ich zajo 10 lat i 6 miesicy czasu. Zwiedziem wic bi-

blioteki i archiwa w Kraliowie, Lwowie, Poznaniu, Toruniu, Gdasku,
Królewcu, Wiedniu, Berlinie, Paryu i Rzymie, tudzie niektóre archiwa

konsystorskie, zwaszcza za archiwa zakonne, w których na dwa zawody
miesicami przesiadywaem. Korzystaem take z wielu dzie drukowanych,

dawnych i najnowszych, które Jezuitami w Polsce si zajmoway. Jest to

wic praca ródowa i sumienna, a zamiarem moim byo: zaznajomi naj-

przód Jezuitów z dziejami swego zakonu w Polsce i z Polsk sam, w we-

wntrznych zwaszcza jej urzdzeniach; uczonemu wiatu polskiemu ua-
twi studya nad dziejami Kocioa kat. i owiaty w Polsce; czytajcej za
publicznoci da uyteczn lektur w rk — i dlatego pisaem w stylu

atwym, powieciowym raczej, jak cil;o uczonym.

Pomimo to, ogrom dziea (5 tomów, 11 ksiek, 6.102 str.) moe nie-

jednego od czytania odstraszy, cena te stosownie do objtoci dziea zna-

czna, moe innym uczyni je niedostpnem, dlatego umyliem je streci,

5 tomów uj w tom jeden, podzielony na 5 ksig, odpowiadajcych t3'lu

tomom w oryginale.

W tem skróceniu opuciem to, co cile do historyi polskiej si od-

nosi, a z dziejami Jezuitów bezporednio si nie czy. Streciem za
wszystko, co dziejów Jezuitów dotyczy i nowe wiato na nie rzuca.

W skróconym tomie, czyli ksidze I, opowiedziaem wprowadzenie Je-

zuitów do Polski, pierwszy okres ich dziejów, walk z rónowier-
s t Av e m na polu przedewszystkiem szkolnictwa, pisarstwa i kapasko-apo-
stolskiej pracy od 1564—1608 r. Zakon w tej walce rozwin si do tyla, e
si rozdzieli musia na dwie prowincye, polsk i litewsk.

Stumiajc rónowierstwo, podjli Jezuici równoczenie prac nad
odnowieniem i spotgowaniem ducha wiary i pobonoci, w szlachcie zwa-
szcza i po miastach. Dziki hojnoci króla, biskupów i monych, dwigaj
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wspaniae kocioy, otwieraj liolegia i szlcoy, do którycli liczna a dobo-

rowa uczszczaa modzie, oraz domy misyjne na Rusi, Podolu, Woyniu
i Ukrainie. Nie brako te na zazdrosnych i nieclitnych zakonowi, nawet

w obozie katolickim. Okres ten pom3'lnoci, koczcy si z mierci Wa-
dysawa króla, opowiada skrócony tom drugi, czyli Ksiga II.

Nastao siedmdziesiciolecie 1648—1717 r. wojen krwawych, niszcz-

cych, domowych i z postronnymi. W lad za wojnami szed gód, mór,

spustoszenie miast, wyludnienie wsi. Kolegia i szkoy jezuickie rozegnane,

doznah^ przerwy w naukach, zuboay, niektóre zniky zupenie. Dugi
szereg Jezuitów pad ofiar zapalczywoci wroga, powicenia swego w obo-

zach i na posudze zapowietrzonym. Po roku 1717 nastay czasy »szczi-
woci saskiej*, zaprawionej anarchi i opilstwem. Przeciw tym wadom bro-

ni si zakon i obroni, a majc ju dosy kolegiów i szkó, otworzy po

miasteczkach i wsiach sto kilkadziesit stacyi misyjnych; rozdzieli si na

4 prnwincyo, aby si swobodniej móg porusza. Oto okres III, misyjnej

pracy nad ludem, któremu powicona ksiga trzecia.

Objanieniem, oraz dopenieniem tych ogólnych dziejów zakonu w Pol-

sce, jest ksiga czwarta. Osnuta gównie na kronikach i rocznikach za-

konnych, opowiada dzieje poszczególnych kolegiów i domów od 1564

do 1773 r.

Klemens XIV zniós 1773 r. zakon Jezuitów na caym wiecie. Po-

mimo to resztki zakonu ocalay w Rosyi, w dawnej polskiej Biaejrusi,

przechowujc wiernie tradycye i ducha antiuae Societatis starych swych

Ojców na to, aby go pi-zekaza wskrzeszonemu na wiecie caym przez

Piusa VII (r. 1814) zakonowi. Dopeniwszy tej misy i, sami id w rozsypk
1820 r. W Rzymie, Woszech, Francyi, Hiszpanii i Austryi, wychowuj
w dawnym duchu w. Ignacego, nowe pokolenie Jezuitów. Dzieje tego ich

ocalenia na Biaejrusi, a wskrzeszenia w Austryi, w czci dawnej Polski,

Galicy nazwanej, prace ich, dola i koleje, oto okres IV porozbiorowy

;

opowiada go ksiga pita.

Opowiadanie moje w oryginalnych piciu tomach, oparem gównie na

ródach rkopimienmch, które przytaczam w dopiskach czyli notach na

dole, a wic i streszczenie tych tomów na nich spoczywa. S za te:

1) Relacye nuncyuszÓAv polskich i instrukcye dla nich od sekreta-

rzów stanu z archiwum watykaskiego.

2) Archiwum spraw zagraniczn,ych w Paryu.

3) Archiwum Pastwa i Dworu w Wiedniu.

4) Archiwa miejskie Gdaska, Torunia, Lwowa, Przemyla, ksit
Czartoryskich, hr. Harracha w Wiedniu i XX. Pijarów w Krakowie.

5) Archiwa biskupie i kapitulne w Peplinie, Gnienie, Poznaniu,

Lwowie i Przemylu.

6) Jesuitica t. j. dokumenta rónej treci, odnoszce si do spraw Je-

zuitów, w bibliotekach: narodowej w Rzymie, cesarskiej w Wiedniu, uni-

wersyteckiej i Ossoliskich we Lwowie, Jagielloskiej w Krakowie, Ra-

czyskich w Poznaniu.

7) Najobfitszem jednak ródem s rkopisy aciskie archiwów za-

konnych, mianowicie:

a) Listy królów, biskupów, monych panów (take polskich) do jenera-
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ów zakonu. — Listy Jezuitów (take polskich) do tyche jenera-

ów. — Listy jeneraów do caego zakonu i osobno do prowincyi

polskich.

b) Postulata czyli wnioski kongregacyi prowincyalnych polskich do

jeneralnej kongregacyi i do jeneraów zakonu.

c) Historye czyli kroniki pojedynczych kolegiów i domów polskich.

d) Annay czyli roczniki tyche domów, podajce te tylko sprawy i wy-

padki, które su ku zbudowaniu, jak misye, nawrócenia znaczniej-

szych osób i t. p.

e) Stan majtkowy tyche domów.
f) Katalogi czyli szematyzmy osób i urzdów kadej z prowincyi pol-

skich. Katalogi te pozostaway w rkopisie, zaczto je drukowa naj-

przód w prowincyi polskiej 1718 r., w litewskiej 1723 r. i odday mi

waln usug przy pisaniu tomu IV dziea.

Do spisywania t\'ch ksig pod liter c— f wymienionych, prze-

znaczony b3' jeden z ksiy kolegium lub domu. Elaborat jego

skontrolowany przez prowincyala przy dorocznej wizycie domu,

przepisywano na 3 rce; jeden egzemplarz szed do archiwum w pro-

wincyi, 2 egzemplarze posyano co 3 lata do jeneralnego archiwum

w Rzymie.

g) Dyarj^usze czyli dzienniki tyche kolegiów,

h) Ksigi t. j. spisy nowicyuszów, profesów i ^^iorysy umarych,

i) Varia t. j. lune dokumenta, jak: akta fundacyjne domów i kolegiów,

kontrakty, akta procesów, listy, dyplomy i przywileje w oryginale

lub kopii i t. d.

Oprócz rkopimiennych róde, czerpaem z kilkuset drukowanych

dzie i rozpraw, zawierajcych dokumenta historyczne, najnowsze opraco-

wania bd to epok pewnych, bd pojedynczych wanych wypadków, jak

np. tumult toruski 1724 r., monografie osób i miast, dyecezyi, akademii

i innych instytucyi.

Dla zoryentowania si czytelnika dodaem, obok spisu rzeczy, indeks

alfabetyczny, oraz dwie mapy zakonne t. j. kolegiów i domów w dawnej

Polsce i w Polsce porozbiorowej.

Nowy Scz 15 sierpnia 1907 J".
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Ksiga I.

(Tom I w skróceniu).

Walka z rónowierstwem.

ROZDZIA I.

Wprowadzenie Jezuitów i fundacye pierwszych kolegiów za Zygmunta

Augusta i Henryka Walezego 1564—1575.

§. 1. Stan polityczno-religijny Polski w chwili przybycia Jezuitów
1555-1564.

Ju si skrystalizowaa szlachecko-anarchiczna konstytucj^a Polski

i zamykao »bdne koo instytucyi polskich*, gdy przybyli do niej pierwsi

Jezuici. Z monarciii stawaa si Polska republik z wybranym doywotnim
prezydentem, królem na czele. Najwysza wadza rzdzca i prawodawcza

od ki'óla przesza do szlacity, bdcej sama jedna »narodem«; spoczywaa
w sejmikach i walnych co dwa lata zwoywanych sejmach, które znów ni-

czego uchwali nie mogy, sine communi consensu, bez powszechnej zgody

senatu i izby poselskiej.

O t powszechn zgod bywao z kadym lat dziesitkiem trudniej;

communis consensus zamieni si w liberum veto, wic sejmy nie dochodziy,

srozazi}'^ 8i« albo byway zrywane, a Polska zostawaa bez rzdu,
a do zebrania si nowego sejmu na to, aby znów nie doszed, lub zosta

zerwany; szlachta »naród« wmówia w siebie: »nierzdem Polska stoi*,

b e z r z d, nazwany szumnie »zot wolnoci*, stawa si normalnym sta-

nem kraju.

Elekcyjny l<ról ju dlatego, e z wyboru, nie mia ani u swoich,

ani za granic tej powagi i majestatu, co król dziedziczny; urga mu lada

pose, ba szlachcic kady elector regum et destructor tyrannorum. Nie mia
wadzy, bo rzdzi i prawa wydawa sejm, nie mia i egzekutywy, bo nie

posiadajc wojska i pienidzy, kania si i prosi musia, a nie rozkazy-

wa »królikom«, a nawet szlachcie i miastom, by raczyli go sucha, a cz-

sto kupowa posuch nadaniem urzdu, starostwa, królewszczyzny. Kade
jego mielsze wystpienie, acz najlegalniejsze, wywoywao burz w sejmie,

ostre krytyki i szemrania na sejmikach, a nawet konfederacye zbrojne

JEZUICI W POLSCE. 1



w kraju. Najpopularniejszy u braci szlachty by, kto najgoniej wykrzy-
kiwa na króla; nazywao si to »obron zotej wolnoci«, patryotyzmem.

Zato rzdzili »królikowie«, wielmoe polskie, wedug- swych ambicju

i prywaty, grupujc koo siebie modsz bracie szlacht, terroryzujc króla

i kraj najtem nadwornem wojskiem. Ile monych rodów, tyle drobnych
pastewek, w niezgodzie, wani, czsto i w wojnie z sob; z królem lub

przeciw królowi, jak duma i interes kaza. Najazdy, upiee, zabójstwa,

zdrady naAvet uchodzi3^ bezkarnie, bo Jagieowe prawo neminem captwahi-

mus nisi jur mctum chronio przed kar. Zreszt kto mia ich kara? bez-

siln}^ król, albo jeg-o starosta, który iylo. hjl wart, ile mia wasnej fortuny

i wasnych onierzy, albo o ile poprze go raczya szabl szlachta.

Bezrzd oeniony z pr^^wat, wyrugowa z umysów pojcie pa-
stwa i nieodczne od niego poczucie obywatelskiej cnoty, oboAvizku, po-

sucliu i ofiarnoci. Wic obole niesfornoci wobec króla, niezgody w obra-

dach sejmowych, nienasyconej chciwoci na starostwa i królewszczyzny, nie-

sychane skpstwo dla rzpltej. Skpo uchwalony podatek, skpiej jeszcze

wj^pacony, spi-awia, e skaib rzpltej wiecznie pusty ; e wojny odporne, bo

o zaczepnych wiedzie nie chciano, dopiero w jesieni rozpoczte; e naj-

sawniejsze zwycistwa zmarnowane; e nieliczne zamki i fortece nadgra-

niczne nie opatrzone w amunicy, ywno i ludzi, rysuj si, szczerbi

i wal; e granice wschodnie i poudniowe, goe, otworem stoj Moskwie,

Turkom, Tatarom i wszelakiemu hultajstwu; e wreszcie szlachta »naród«

wmówia niemdrze w siebie: pier szlachecka starczj- za twierdz i woj-

sko. Pozostaway jeszcze miasta, bo z ludem wiejskim ju si dawno upo-

rano, zamieniajc kmiecia w poddanego. Miasta od czasów Kazimierza W.
handlowe, zamone i rzdne, bo na prawie niemieckiem osiade, podpora
tronu, od którego bray przywileje, pady take ofiar partylcularyzmu

szlacheckiego stanu. Szereg sejmowych ustaw, zwaszcza 1564, zawaro-

wawszy przywileje dróg handlowych i skadów towarowych (emporyów),

wzbroni kupiectwu krajowemu wywoenia towaru za granice, zato szla-

chcie pozwoli na wolny wywóz surowca, a co gorsza, zagranicznym kupcom
otworzy wolne granice do przywozu wszelakiego towaru. Znaczyo to

podkopa zamony stan kupiecki , zuboy miasta, zniszczy przemys
krajowy.

Nie odrazu, bo przez dwa wieki, od przywileju koszyckiego 1374 do
Unii lubelskiej 1569, wyrabia si bezrzd, zwany »zot wolnoci*
szlacheck, podczas kiedy na Zachodzie widoczna dno do monarchii,

na miastach i staych wojskach opartej, a na Wschodzie ju daAvno pano-
wa absolutyzm monarchiczny; Polska stawaa si anomali w koncer-
cie pastw Europy.

Wpyny na to, zgodnem zdaniem historyków, oprócz saboci cha-

rakteru królów Jagiellonów, a kastowej ambicyi szlachty, humanizm
XV wieku, » który wywoa swawol myli a jalowo czynu* i córa jego,

reformacya XVI wieku znana u nas pod nazw »nowinek religijnych*.

Przychodziy one do Polski dwoma szlakami. Luteranizm, idcy
z Prus ksicych, a w czci i z Inflant od zlutrzaych Mieczowników,
ogarn najprzód (1520-15.5.5) Gdask, Toru, Elblg, Chemno, Malborg,
i inne miasta pruskie, dosta si do Poznania i Wielkopolski i rozpanoszy si
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g-ównio midzy mieszczastwem, utrzymujcem handlowe stosunki z mia-

stami hanzy: Lipskiem, Frankfurtem, Lubek, Hamburgiem. Zlutrzae ma-

gistraty miejskie poodbieraly katolikom ich kocioy, a rozgoniwszy ksiy,

osadziy przy nich ministrów. Czyniy to samo z klasztorami, zwaszcza

z tymi, których zakonniczy przeszli choby w czci, na lutersk wiar.

Bywao i to, e wykapturzone mnichy i onate ksia dopomagay magi-

stratom ub dziedzicom w zaprowadzeniu nowinek, albo te sami kaza-

niami i pismami je apostoowali po kraju.

Szlak drugi szed z Witembergi, Lipska, Genewy, sowem z »cu-

dzych krajów«, dokd »panita« polskie po nauk i »dla poloru« jedziy,

a herezy przywoziy i ni rodziny i poddane swe zaraay. Obnosili j
i przybdy, z Niemiec, Woch, Szwajcaryi wygnane, które w Polsce znaj-

dyway przytuek.

Jak mieszczastwo, przewanie wtenczas niemieckie, lgno do nie-

mieckiej, t. j. do luterskiej wiary, tak znów dla panów i szlachty wicej

miaa powabu »hehvecka wiara«, kalwinizm, bo skrajniejsza, a wedug
Orzechowskiego »Chimery«, wtenczas »ten by lepszy i uczeszy, kto wi-
ksze wprowadza nowoci*. Wic te Górkowie, Ostrorogowie, Oleniccy.

Leszczyscy, Tomiccy, Opaliscy i t. d. w Wielkopolsce, zrazu lutrzy, wnet

przeszli na kalwinizm, a gdy si koo 1548 r. zjawia trzecia »cze8ka

wiara* (husytyzm Braci czeskich i morawskich), przyznawali si do niej,

gdy wreszcie wygnani z Woch, Szwajcaryi i Francyi hersztowie nowo-

aryanizmu: Socini, Sztankar, Blandrata, Statori, ex-franciszkanin Lizmanin,

ex-kapucyn Ochini schronili si do Polski, onego asylum Jiaereticorum, jak

j nazwa nuncyusz Ruggieri 1568 r. — otwarli im swe domy na ocie
i przystali do »tureckiej, ydowskiej*, bo blunicej bóstwo Chiystusowe,

wiary. Aryanizm rozpostar si w Krakowie i na Podgórzu karpackiem,

a take na Litwie, mudzi, Biaej Rusi i Polesiu, zwaszcza po mierci

» wyroczni i boyszcza* szlachty, ksicia Radziwia Czarnego, wyznawcy
i patrona kalwinizmu. Dos^^ powiedzie, e w poowie XVI w. 680 znacz-

niejszych rodzin w Koronie, z wj^jtkiem (Mazowsza) i na Litwie chwycio
si »nowinek religijnych*; e w ministeryum i senacie od 1548 r. zasia-

dao 222 i-ónowierców, a 1570 r. w senacie wieckim dwóch tylko byo
katolików; e sejmom za Zygmunta Augusta marszakowao trzech róno-

wierców; e najdzielniejsi ale i najkrzyliliwsi posowie, rel^rutowali si

z obozu rónowierców; w sejmie i poza sejmem oni stanowili czoo polity-

ków i doktrynerów szlacheckich i cieszyli si ask króla Zygmunta
Augusta.

Do r. 1555 wstrzymywaa nieco zapdy rónowierców wadza bisku-

pia. Nie mieli jeszcze otwiera zborów publicznych; zapozwani do sdÓAV

biskupich o herezy ex-k8ia, tracili beneficia, dostawali si do wizienia;

zapozwani o zalege dziesiciny dziedzice rónoA\dercy, podpadali pod cen-

zury kocielne. »Wic precz z jurysdykcy duchown*, zawoali róno-

wiercy posowie na sejmie piotrkowskim 1552 r. i zamienili sejm w synod,

dysputujcy o wadzy biskupiej. Król przysdzi biskupom stare prawo

sdu o herezy, ale po cichu upomnia ich, aby do czasu sdy te zawie-

sili. Byo to na rk wielu ówczesnym biskupom, którzy wogóle nie od-

znaczali si duchem kocielnym i gorliwoci ; Drohojowski za, biskup

1*



kujawski i Uchaski biskup podówczas cieuiski, otwarcie sprzyjali refor-

macji. Ten ostatni zostawszy prymasem 1562 r., za podszeptem rónowier-

ców, pracowa po cichu nad utworzeniem w Polsce Kocioa narodowego,

któregoby on by gow. Ale kilku innych, zwaszcza Zebrz3'dowski biskup

l^rakowski, wykonywali sw jurysdykcy po dawnemu.
Wic na sejmie piotrkowsl:im 1552 r., rónowiercy z marszakiem

Mikoajem Sienickim na czele, domagali si, przez 4 tygodnie dysputujc

z biskupami, zniesienia znienawidzonej jurysdykcyi biskupiej, a przytem

zniesienia celibatu, polskiej liturgii, wolnego obsadzania ministrów, i ko-

munii pod dwiema postaciami; godzili si za na to, aby aryanów cigano

sdownie i wypdzano, aby duchowiestwo zatrzymao swe dobra i funda-

cye. Król, któremu dla wojny moskiewskiej pilno byo do Litwy, przyrzek

wyprawi poselstwo do papiea z prob o zwoanie przerwanego powsze-

chnego soboru; tj^mczasem rónowierców zostawi w posiadaniu status quo,

jurysdykcy za biskupów zawiesi, zakazujc równoczenie starostom, da-

wania pomocy hrachii saecularis dla wykonania wyroków biskupich. Zna-

czyo to jurysdykcy biskupi pogrzeba, rónowiercom rozwiza rce.

Od tego gonego lirólewskiego interim, lvtóre na sejmie 1562 r. zamieniono

w prawo i rozcignito take na miasta i poddanych, datuje si gwato-

wny, acz krótkotrway rozrost rónowierstwa w Polsce.

Otó na t krytyczn chwil przypada przybycie pierwszych Jezui-

tów na ziemi polsk.

§. 2. Pierwsi Jezuici w Polsce Salmeron, Kanizyusz i Mengini. —
Instytut i Ratio studiorum Jezuitów.

Na usilne przedstawienia i proby biskupa warmiskiego Hozyusza

• podpory i filaru katolicyzmu*, papie Pawe IV wyprawi nuncj-usza

Alojzego Lippomani, biskupa Werony w padzierniku 1555 r. do Polski.

Przybywa z nim jako »teolog« jeden z pierwszych towarzyszy yjcego
podówczas w. Ignacego Lojoli, Jezuita Alfons Salmeron, teolog papiezki

na soborze trydenckim, na którym nuncj^usz bdc jednym z prezyden-

tów, pozna go i upodoba go sobie. Ignacy, jenera zakonu poleci mu
rozpatrze si, czy nie byaby pora wprowadzenia zakonu do Polski. — Tu
miejsce zapozna si bliej z Jezuitami, ich instytutem i planem nauczania.

Zakon Jezuitów (Societas Jesu) fundowa w. Ignacy 1540 r. jako

przeciwlekarstwo na herezye XVI wieku. Luter i inni heryzyarchowie wy-
powiedzieli posuszestwo papieowi i Kocioowi; dogmata l<atolickie

obalali nauk, pismem w. w hebrajskim i greckim jzyku; propagand
swych »nowinek« krzewili kazaniami, dysputami, a nadewszystko szkoami,

opierali j za na protekcyi ksit i monych panów. Królom, ksitom
i urzdom katolickim stawiali si hardo, wzniecali tumulty, bunty i wojny;

gdzie doszli do wpywu i wadzy, zabierali dobra duchowne, burzyli ko-

cioy, rozganiali klasztory, enili ksiy, mnichów z mniszkami, a nkali
katolików na sejmach i sdach, w magistraturach, w cechach nawet, po-

zbawiajc ich praw obywatelskich w prywatnem i pubicznem yciu; mi-
dzy sob wreszcie kócili sie i nienawidzili zawzicie.
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Wic w. Ignac}^ chcia mie swych Jezuitów przedewszystkiem po-

susznych Kocioowi i oddanych Stolicy w. i dlatego profesów zobowiza
4-tym lubem posuszestwa papieowi, co do misyi midzy niewiernymi

i gdziekolwiek ich tiy pragnie. Chcia ich mie gruntownie uczonymi

w naukach klasycznych, w filozofii i naukach przyrodniczych, a nadewszj-

stko w teologii i pimie w. biegych, a t ich nauk opar na silnej kato-

lickiej wierze i nieposzlakowanej czystoci obyczajów, na ascezie i pobo-
noci gbokiej a trzewej. Urzdy i wadze wieckie kaza im szanowa
i zastosowa si do kadej formy rzdu, monarchicznej, konst^^tucyjnej,

czy republikaskiej, bo nie ich rzecz polityka, naprawa lub zmiana rz-
dów, istniejcych praw pastwa, ale króla, sejmów, spoeczestwa. Zwal-

cza maj herezye i innowierców ich wasn broni, a wic: kazaniami,

katechizacyami, misj^ami, publicznemi dysputami o wierze, a nadewszystko

szkoami, i dlatego kolegia zakada si maj po wikszych miastach.

Obok kolegiów, budowa kaza kocioy obszerne a ozdobne, w nich msze

w., kazania, nauki, bractwa religijno, spowiedzie odbywa si maj w po-

rzdku i z naboestwem. Protekcy królów i monych nie gardzi, ale

stara si i ubiega o ni nie poleci; zato najusilniej poleci zgod i je-

dno, opart na prawdziwej mioci chrzecijaskiej, bez rónicy narodo-

woci, krajowych i pastwowj^ch urzdze; ta mio i zgoda ma stanowi
si zakonu.

Nada mu za rzd mouarchiczno-konstytucj-jny. Pierwsz konstytu-

cy, pod nazw Institutum Societais Jesu, sam mu napisa; uzupeniy in-

stytut i rozwiny »konstytucye, dekreta i kanony* jeneralnych kongre-

gacyi, czyli walnych sejmów zakonu, na których obok jeneraa, jego rady

asystentów, zasiadaj prowincyaowie i deputaci, po dwóch z kadej pro-

wincyi, wybrani przez profesów na kongregacyi (sejmiku) prowincyalnej

wikszoci gosów.

Wadza wic prawodawcza spoczywa w jeneralnych kongregacyach;

one te wybieraj tajnem gosowaniem, wikszoci gosów, jeneraa za-

konu, który jest doywotnim przedstawicielem zakonu na zewntrz, i jego

najwyszym (po papieu) rzdzc z administracyjn tylko wadz, a wyko-
nywa j winien zgodnie z ^instytutem i konstytucyami« zakonu i w ich

duchu. Przy jego boku stoi rada 4— .5 asystentów, z gosem doradczym

tylko i do pomocy w rzdach zakonnych. Jenera odpowiedzialny jest za

swe rzdy przed kongregacy jeneraln.

Zakon cay dzieli si na as^^stencye, t. j. grupy prowincyi, (które

eryguje kongregacy jeneraln): wosk, niemieck, francusk, hiszpask,
angielsk, (dawniej od 1756— 1773 r. zamiast angielskiej, bya polska). Asy-

stencye dziel si na prowincye, które eryguje jenera. Prowincye za
skadaj si z domów profesów, Icolegiów, rezydencji, domów misyjnych,

stacyi, czyli placówek misyjnych. Domy profesów i kolegia eryguje jene-

ra, inne domy prowincya za jego zgod.
Pod jeneraem stoj prowincyaowie t. j. przeoeni prowincyi, na

które podzielony zakon; dzisiaj t^ch prowinc3'i 24, i wiceprowincya nowo-
jorska. Prowincyaów, rektorów mianuje jenera, wszystkich innych prze-

oonych, urzdników, profesorów, liaznodziei i t. d. mianuje prowincya.
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Oprócz wyboru jeneraa, zakon nie zna adnych wyborów, wszystko

dzieje si mianowaniem przez prowincyaa i jeneraa, std karno i spr-

ysto w rzdzie zakonu jak w wojsku. Z wyjtkiem jeneraa, który jest

doywotni, przeoeni wszyscy zmieniani bywaj zwykle co trzy lata, cza-

sem jednak rzadziej; zoywszy przeoestwo, nie maj adnych przywi-

lejów, schodz do rzdu prostego onierza, bo przeoestwo u Jezuitów

nie jest zaszczytem, ani nagrod, ale ciarem.
Plan nauk, Batio studiorum zakonu, nie by adn nowoci; w.

Ignacy zapo3'czy go od akademii (studium generale) w Paryu, gdzie si

sam uczy. Nauki dzieliy si na ti-zy fakultety: linguarum, jz^^ków o trzech

klasach: gramatyki, humaniorów (poetyki) i retoryki; artium, nauk wyzwo-

lonych, trzy kurs: loika, metafizyl<;a i etyka, matematyka i fizyka; kurs
te trway 3—7 lat; theologiae: dogmat3'ka, moralna czyli kazuistyka, lion-

trowersa, egzegeza, hebraika, prawo kanoniczne; kurs tych nauk trway
4—5 lat. Pierwszy i drugi fakultet podporzdkowany by trzeciemu; nauki

klasyczne i nauki wyzwolone przygotowaniem tylko byy do prawdziwej

wiedzy, do teologii. Ten plan przyswoi sobie zakon i po pówiekowem do-

wiadczeniu, zmieniwszy go w niektórj-ch szczegóach, ogosi 1593 r. jal^o

Matio studiorum Societatis Jesu, dla wszystkich krajów i prowinc,yi.

Ta jednolito nauczania na caym wiecie, w 20 kilku akademiach

i blizko 700 szkoach zaltonu, nadawaa mu niepospolit si i wyszo
ponad inne systemy i szkoy, które te, nie wyjmujc rónowierczych,

»plan nauk jezuicki* sobie przyswoiy. Szkoy z teologi, filozofi i reto-

ryk, a przynajmniej z kursem krótkim filozofii lub teologii, nazywa}^ si

wyszemi; rednie szkoy koczj^y si na retoryce, nisze na humauio-

rach albo na gramatyce.

Otwarciem szkó niszych rozpoczynay wszystkie kolegia; w miar
przybywania funduszów, otwierano w lat kilka retoryk, a w niektórych

kurs filozofii i teologii. W niszych i rednich szkolacli uczono gównie
aciny na wzorach klasycznych autorów Romy i Hellady, tak, e student

z syntaksy mówi dobrze po acinie, a humanista i retor mówi i pisa po-

prawn klasyczn acin. Jzj^k to by nietylko kocielu}^ ale uczonych

i dyplomatów, prawodawców, sdziów i administratorów, zgoa kadego,

kto nie chcia by prostakiem.

Na czele szkoy sta rektor kolegium, mia za do pomocy dwóch

prefektów, nauk i obyczajów. W niszych i rednich szkoach uczyo 2—5
magistrów kleryków lub ksiy, w wyszych 3—7 ksiy profesorów. Przy

kadej szkole zakadano burs muz3'ków, burs ubogich, a dla celujcych

w nauce i cnocie, kongregacy sodalisów Maryi.

T sam broni, jak zwalcza herezy, wzmacnia zakon i propago-

wa katolick wiar, w Europie zarówno wród chrzecijan, jak w krajach

zamorsi<ich wród pogan. Ad majorem, Dei gloriam et salutem animarum, byo
jego dewiz w sowie i czynie.

Ale wrómy do nuncyusza i jego teologa Salmerona w Polsce.

Lippomani,m pobony, ale surowy, nie liczc si z mikkim, kunkta-

torskim charakterem króla i niezbadawszy ducha konstytucyi szlacheckiej

republiki, domaga si od króla w Wilnie surowych rodków przeciw ró-

nowiercom: banicyi, konfiskaty, wizienia. »Ale ja jestem królem ze zwi-



— 7 -

zanemi rkami«, odpowiada król z niechci. DoszJo to do uszu panów li-

tewskich, a przez nich roznioso si po Polsce caej. Odium std na nun-

cjusza wielkie, progenies mperarum, rodem jaszczurczym go przezwano.

Zmartwiony nuncjusz, nie ufajc listom i kuryerom, wyprawi O. Salme-

rona 30 listopada 1555 r. z Wilna do Rzymu. Dopiero 22 grudnia, po wielu

niewygodach, stan Salmeron w Wiedniu i stamtd pisa do w. Ignacego

o nieudalej legacyi. Donosi, e król dwie tylko widzi drogi ratunku: so-

bór powszschny, albo koció narodowy, gdy prawie caa szlachta zara-

ona nowinkami... zagarnia dochody i dobra kocielne, a nawet ziemie

i zamki biskupów, bez adnego wzgldu na sprawiedliwo i suszno.
O wprowadzeniu Jezuitów av- tych warunkach nie mona i myle. » Ponie-

wa nie mogem sam zrobi nic dobrego, wic nuncyusz wyprawi mnie

do Rzymu w celu przedstawienia stanu rzeczy i z prob o pozwolenie na

jego powrót*.

Lippomani uwaa sw misy za chybion, nie przesza ona jednak

bez dodatnich skutków; synody czycki i piotrkowski, którym prezydo-

wa nuncyusz, zaelektryzoway episkopat; sejm za 1556— 1557 r. nietylko

synodu narodowego nie uchwali, ale skoczy si surowym (niewykona-

nym jednak) edyktem króla przeciw dalszym zaborom kocioów i dóbr

duchownych i przeciw zjazdom (synodom) rónowierców.

Zato burzliwie zapowiada si sejm zwoany na grudzie 1558 r. do

Piotrkowa, na którym rónowiercy postanowili bd co bd znie jurys-

dykcy biskupów. Uproszony przez prymasa Dziergowskiego Pawe IV,

wysa nuncyusza Kamila Montovato, biskupa z Sutri, a jako wiern rad,
doda mu Jezuitów, O. Piotra Kanizyusza prowincyaa podówczas niemiec-

kiego, wsawionego katechizmem 1 teologicznemi dzieami, administracy

dyecezyi wiedeskiej i zaufaniem cesarza Ferdynanda I, i O. Teodoryka
Gerarda, Belgijczyka, którego z powodu mierci jego w Wiedniu, zastpi
O. Dominik Mengini. Dnia 28 padz. 1558 r. odby nuncyusz z Jezuitami,

którzy jednak zachowali incognito, uroczysty wjazd do Krakowa.
Ale nuncyusz nie mia pienidzy, nie móg prowadzi wystawnego

dworu, wic go ignorowano. » Polacy nie prosz o nic, pisze Kanizy do je-

neraa Lajnez, i niewiele daj pomocy od nuncyusza i odemnie... Jeszcze

si nie wyzwolia Polska z barbarzystwa... Sprawa religii ciko utra-

piona. Wszystka prawie szlachta sprzyja sekciarzom, broni ich, gdy po

wsiach kazania prawi wbrew nawet zakazom biskupów... Ci i liczny kler,

bardzo s bogaci, ale mao uczonych z tylu sug Kocioa«. Pomimo inco-

gnito^ wiedziano w Krakowie, e Kanizyusz i Mengini s Jezuitami: »wy-
szydzaj nas i co dziwna, po imieniu Jezuitami nazywaj*.

Do poowy listopada, czynno Kanizyusza w Krakowie ograniczya

si do »odczytu o religii*, mianego d. 23 padz. w paacu biskupa Zebrzy-

dowskiego, którj' przed nim gorliwego pasterza udawa, dla kleru i aka-

demików. Niewiele wicej mia do roboty Kaniz} usz podczas sejmu w Piotr-

kowie: »Siedz tu zupenie bezczynnie... Naukom jedynie oddajemy si
w domu i pocieszam zacnego starca legata, którego nic tak nie boli, jak,

e nawet duchowiestwo pomocy jego nie bardzo poda. Zdaje si, e je-

stemy znienawidzeni u Polaków*. Po drodze wstpi do owicza, do do-

gorywajcego prymasa Dziergowskiego, starca »dobrej woli, ale sabych
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tgiego teolog-a Jezuit i znosi si w tej mierze z jeneraem Lajnez.

Prymas nie by przeeiwny, owszem przyrzek mówi z królem pod-

czas sejmu o wprowadzeniu Jezuitów do Polski i ofiarowa si na funda-

tora pierwszego kolegium. Skoczyo si na »pobonych pragnieniach «;

prymas obonie chory, na sejm nie przyby, umar 19 stycznia 1559 r.

Nastpca jego, podkanclerzy koronny Przerbski, m stanu i poli-

tyk »wez\va mnie nagle, donosi dalej Kanizyusz, do siebie... i po przyja-

cielsku prawie upewnia, e o nic si tak nie troszczy, jak o zaoenie ko-

legiÓAY jezuickich w Polsce «. Ju w lecie pragnie sam zaoy jedno kole-

gium, potem zaoy kilka, bo »dochody jego z jednego tylko roku na to

wystarczaj «.

By to lep na Kanizyusza. Pawe IV zwleka z prekonizacy Prze-

rbskiego, on za spodziewa si j otrzyma za wpywem Jezuitów. Nie

stao si to, wic bez prelvonizacyi instalowa si na prymasostwo; o kole-

giach jezuickich nie myla. Zrozumia to Kanizyusz: »Wszystko koczy
si tu na piknych sówkach, pisa do Lajneza, biskupi starzy, niedoni,

wicej dbaj o swoje zdrowie jak o owieczki*.

Szczersze byy obietnice »przebogatego « biskupa pockiego Noskow-

skiego, zaoenia w Putusku, na miejsce kolonii akademickiej, kolegium

i szkó jezuickich, ale stao si to dopiero po 6 latach.

W Piotrkowie na sejmie nuncyusz i Kanizyusz mieli 15 grudnia po-

suchanie u króla » znudzonego i poziomo mylcego*. Proponowa on sy-

nod, na który zaproszeniby byli i rónowiercy, odpycha wszelkie ostrzej-

sze rodki przeciw rónowiercom, których on, biskupi i kanonicy przyj-

muj u siebie i na uczty zapraszaj, czem omieleni » podczas sejmu od-

prawiaj publiczne naboestwa, lekko traktujc króla «, na sejmie za
domagaj si wykluczenia biskupów z senatu i od elekcyi króla, »papiea

znie nie mog, przeklinaj legata*.

Gdy si tak nic zrobi nie mogo dla sprawy katolickiej w Piotrko-

wie, w sam por jenera Lajnez odwoa 19 stycznia 1559 r. Kanizyusza

do Augsburga na sejm rzeszy, na którym chcia go mie cesarz Ferdy-

nand; dopiero 10 lutego pozwoli nuncyusz na jego odjazd.

Czteromiesiczny pobyt Kanizyusza w Polsce, oswoi króla, jego mi-

nistrów i biskupów z myl wprowadzenia Jezuitów do Polski. Upyno
jednak lat pi, zanim tam przybyli. Rónowiercy broili dalej a coraz

zuchwaej, gryli si midzy sob, to znów godzili na zjazdach, a wszyscy

uderzali na aryanów jako »wiar mahometask, ydowsk*, na sejmie

za 1562 r. przeforsowali uchwa na podstawie statutów jedlisldego i czer-

wiskiego : Neminem captivabimus nisi jare victum — nemini bona confiscdbi-

mu8, nisi prius praecedat judicium nostruvi, aby » starostowie nijakiem (a wic
i biskupom) inakszej egzekucyi nie czynili, jeno jako w statucie Jagieo-

wym in Jedlna 8toi«.
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§. 3. Pierwsze trzy kolegia w Brunsbergu, Putusku i Wilnie
1564-1609.

Tymczasem na usilne nalegania biskupa warmiskiego, »filarii kato-

licyzmu w Polsce* Hozyusza, który 1560 r. do Rzymu pody, Pawe IV
otworzy 1561 r. przerwany na dwa zawody (1549 i 1552 r.) sobór powsze-

chny w Trydencie. Jednym z pie.ciu prezydentów soboru by Hozyusz, za-

mianowany kardynaem; teologami papiea byli Jezuici: Salmeron, Lajnez,

Kanizyusz i Le Jay (Jajus). Prace soborowe trway do 26 stycznia 1564 r.,

a midzy innymi dekretami i kanonami stan na sesyi 23-ej dekret 18-ty,

aeby »kada katedra, metropolia i wiksze kocioy«, seminarya ducho-

wne zakaday, urzdzenie ich bisliupom zostawiajc. Wic Hozyusz, który

na uchwalenie powyszego dekretu najwicej nastawa, skoro wróci do

swej Warmii, sprowadzi ju 30 padz. t. r. jedenastu Jezuitów do Heils-

berga, dnia 5 stycz. 1565 r. otworzy im pierwsze Iolegium, przeznacza-

jc na nie i na szkoy, zwane powszechnie liceum Hosianum, pofranciszka-

ski klasztor w Brunsbergu. W kilka miesicy póniej, d. 21 sierp. t. r.

fundowa tame pierwsze na ca Polsk seminaryura dyecezyalne, a 1569 r.

zaoy konwikt szlachecki i odda Jezuitom. Niedugo czeka, cicha, skro-

mna miecina warmiska, Brunsberg, staa si jeszcze za ycia Hozyusza

(t 1579 r.) punktem wyjcia reakcyi katolickiej na Polsk ca.
Krótko przed zaoeniem kolegium w Brunsbergu, dnia 3 stycznia

1564 r. przyby do Warszawy nowy nuncyusz Piusa V., Jan Franciszek

Commendoni, biskup Zacyntu, obok Hozyusza drugi filar katolicyzmu

w Polsce. On to chwiejnego króla Zygmunta Augusta, »który wszystkiego

si boi, sam siebie si lka*, podpar mdr rad i pozyskawszy jego zau-

fanie, odwiód od rozwodni z bezpodn Katarzyn austrj^ack i od zamiaru
utworzenia kocioa narodowego, do czego pcha go prymas Uchaski
z rónowiercami, a nakoni do przyjcia uchwa soboru trydenckiego. On
godzi powanionych biskupów i cz^^ z resztkami katolików w jedno

silne stronnictwo. On wreszcie nastawa na króla, biskupów i kapituy, aby

co prdzej otwierali katolickie szkoy »jako przedmurze wiary « w miastach

zwaszcza wikszych, zakadajc kolegia Jezuitom i w tym celu przywióz
z sob z Pragi O. Baltazara Hostovinusa.

Król owiadczy si z chci fundowania Jezuitom kolegium i aka-

demii w Wilnie, »bo ma wysokie rozumienie o ich zdolnociach* ; uczynio
to samo piciu biskupów, midzy nimi »przebogaty« (oszczdny by, ale

hojny na uyteczne fundacye) biskup pocki Jdrzej Noskowski.

Mia on w swej rezydencyi w Putusku, istniejc od 1440 r. ko-

loni akademick, szkol czteroklasow, w której uczyli mistrz i bakaarz,
i uposay j hojniej 1561 r. Alici morowe powietrze 1564 r. rozegnao
i profesorów i uczniów. Gdy mór usta, akademia odmówia przysa no-

wych nauczycieli, wic Noskowski zgosi si listownie w marcu 1565 r.

do nuncyusza Commendoni (od 12 marca kardynaa), proszc przez niego

jeneraa, w. Borgiasza o jak najprdsze przysanie Jezuitów. U króla za
wyjedna dyplom nadajcy prawo obywatelstwa Jezuitom w Polsce, dato-

wany 23 marca 1565 r. w Piotrkowie. Król pochwaliwszy zamiar biskupi
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fundowania kolegium jezuickieg-o w Putusku, powiada: »To za Towarzy-
stwo Jezusowe chcemy, aby w naszem Królestwie uyAvao i cieszyo si
wsz3'stkiemi prawami i swobodami, jakiemi ciesz si i jakich uywaj,
wedug brzmienia ustaw, wszystkie chrzecijaskich narodów zakony.

Nadto przyi-zekamy temu Towarzystwu nasz, oraz nastpców naszych

opiek i obron*.

Kopotu nie mao zay w. Borgiasz, zanim znalaz ludzi dla nowego
kolegium, które chcia mie raczej w wojewódzkiem miecie Pocku, jak

w maym o 500 domach, Putusku. Ale upar si biskup i 1 stycz. 1566 r.

otwarto pierwsze w Koronie kolegium putuskie, którego przeoonym by
O. Stanisaw Kozdraewsl^i, syn Hieronima, kasztelana rogoziskiego; ka-

znodziej O. ukasz Krasowski pierwsz}^ Jezuita Polak, profesorami O. Wil-

helm Anglus, Niemiec i O. Hostovinus. Do szkó gramatykalnych przybya
na wezwanie biskupa do liczna mód szlachecka, w r. 1567 otwarto poe-

tyk i retoryk.

Równoczenie prawie powstao kolegium w stolicy Litwy Wilnie.
Ju z kocem stycznia 1565 r. król Zygmunt August doniós przez nun-

cyusza Commendoni jeneraowi Lajnez (nie wiedzc sn jeszcze o jego

mierci 19 stycz. t. r.), e przeznacza Jezuitom »gmach wasny w Wilnie,

obszerny i dogodny na kolegium i akademi, niech tylko jenera przyle
tgich profesorów teologii, filozofii, matematyki i innych przystpnych
nauk«. mier Lajueza, wybór w. Borgiasza dopiero d. 2 lipca t. r. doko-

nany, wyjazd z Polski nuncyusza Commendoniego w grudniu t, r., a wre-

szcie wojna moskiewska, udaremniy zamiar królewski. Podj go zato wi-

leski biskup Waleryan Protaszewicz, zachcony, jak wiemy przez Com-
mendoniego i za porednictwem Hozyusza, otrzyma od prowincyaa Sun-

niera z Brunsbergu dwóch 00. Baltazara Hostovinusa i Jdrzeja Friesego

i dwóch braci, urzdzi im uroczysty wjazd, przyj w wasnym paacu
w wrzeniu 1569 r. Dnia 2 maja 1570 r. przybyli O. StanisaAV Warszewi-

cki i Jezuici profesorowie z Putuska; d. 8 maja otwarto w obecnoci bi-

skupa i kapituy uroczycie szkoy z retoryk, a d. 18 maja w rocznic

ingresu biskupa na wilesk katedr, nastpio urzdowe otwarcie kole-

gium wileskiego. Ju nastpnego roku pi-zybyy szkoom katedry filozo-

fii i teologii. Król Zygmunt August cieszy si rozwojem wileskiego ko-

legium, a na dowód swego szacunku i yczliwoci dla Jezuitów, testamen-

tem spisanym 6 maja 1571 r. w Wilnie, przekaza im »niemay i niepospo-

lity sprzt, ksigi wszystkie nasze, a ozdobnie w pergamin oprawne*,

z warunkiem, aby do kocioa w. Anny, w kad niedziel i wito, posy-

ali jednego swego »dobrego i godnego* kaznodziej.

Byy te szkoy palc kwesty, bo ksi Radziwi Rudy z Bland-

rat i rónowiercami, zabierali si do reformy szkoy kalwiskiej, zaoo-
nej jeszcze 1539 r. przez ex-k8idza Abrahama Kulw, rozwinitej kosztem
Radziwia Czarnego, ale po mierci jego 1565 r. pochylonej dla braku mi-

strzów do upadku i prawie upadej. Take w Kiejdanach, Sucku, Birach,

Brzeciu litewskim, Niewieu, Siemiatyczach, Szydowie w powiecie rosie-

skim i Zabudowie na Podlasiu, istniay szkoy rónowiercze, przez katoli-

ków w braku szkó innych uczszczane.
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Trwoliwi o nie rónowiercy, próbowali na samym wstpie przymi
saw uczonoci Jezuitów, wic w czerwcu 1570 r. ministrowie kalwiscy,

Jdrzej Wolan i Jdrzej Trzecieski wezwali ich na dysput prywatn. —
Pokonani w niej, wezwani zostali przez Jezuitów na dysput publiczn

w kociele w. Jana, ale wezwania nie przyjli. Wic Jezuici, rozdzieliw-

szy midzy siebie role Lutra, Kalwina, Zwingliusza i Socyna, urzdzili

wspania trzechdniow dysput o Najw. Sakramencie, która wielu róno-

wiercom otworzya oczy.

Jak na Litwie, tak w samym Wilnie, oprócz »starej greckiej wiary«,

rozwielmonili si zrazu lutrzy, potem kalwini, otrzymawszy od Radzi-

wia Czarnego szko i zbór w ródmieciu; po mierci za tego »herezyar-

chy«, grasowali aryanie, zabierajc kalwinom najdzielniejszych ministrów

i najbogatszych panów, jak Mikoaj Piotrowicz Kiszka, wojewoda podlaski.

Na mudzi, kalwinizm i aryanizm tak si rozwielmoni, e w caej dye-

cezyi mudzkiej naliczye tylko 7 ksiy katolickich. Wielu te panów

i szlachty »greckiej wiarj'^*, chwytao si kalwinizmu, czciej jeszcze arya-

nizmu. Szerokie wic, olbrzymie pole do apostolskiej pracy, stao Jezuitom

wileskim otworem. Rozpoczli od Wilna; dusz wszystkiego by rektor

Warszewicki.

Wic najprzód w starym gotjckim kociele w. Jana, który po

mierci proboszcza Piotra Roizyusza (f 23 marca 1571 r.) za pozwoleniem

króla, papiea i biskupa, wraz z probostwem administrowanem pi'zez wiec-

kiego kapana (vicarius perpetuusj w posiadanie objli, rozpoczli szereg

kaza dogmatycznych, i drugi szereg wykadów pisma w. (lecio sacra)}

na które tumnie gromadzili si i rónowierc}', bo wtenczas formalna go-

rczka religijna owadna umysy.
Równoczenie podnieli liult Najw. Sakramentu, negowany przez

kalwinów, czstem wystawieniem, póniej nieco bractwem, erygowanem

przez Skarg i naboestwem 40-godzinnem. Podczas straszliwej zarazy od

jesieni 1571 r. do stycznia 1573 r., rozpuciwszy szkoy, powicili si usu-

dze zapowietrzonych, na której 12 ksiy i braci pooyo w ofierze ycie.

Nic dziwnego, e odtd stali si na Litwie przedmiotem czci i yczliwo-

ci katolików, której nie byy ju w stanie osabi pocisl^i i zamachy ró-

nowierców.

O. Warszewickiemu przyby z Putuska 1573 r. na pomoc w kazno-

dziejstwie O. Piotr Skarga. Podzielili midzy siebie teologiczne traktaty

o Najw. Sakramencie, o prymacie w. Piotra, o Kociele, czci witych,
czycu i odpustach, zaprzeczone lub bdnie pojte przez rónowierców

i na kady z tych tematów mówili cykl kaza z si i potg, jak daje

przekonanie z wiary i wymowa. Obszeraj' koció w. Jana nie móg po-

mieci suchaczów, cisnli si rónowiercy i powoli nawracali; midzy
nimi najznakomitsi: Jan Hieronim Chodkiewicz, starosta mudzki marsza-

ek w. 1., który trzech swoich synów po katolicku w szkoach wileskich

wychowa i czterej Radziwiowie na Oyce, Niewieu i Kecku, synowie

»herezyarchy« Radziwia Czarnego: Mikoaj Sierotka, Jerzy biskup kra-

kowski i kardyna, Albrecht ksi na Kecku marszaek w. 1., i Stani-

saw, take marszaek i starosta mudzki. Z nimi poowa Litwy zostaa

katolicka.
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Trway te kazania do wyjazdu Warszewickiego do Szwecyi 1574 r.,

z niezmiernym poytkiem dla sprawy katolickiej. Niemniej gorliwi, acz

nie tak znakomici byli ich nastpcy na ambonie w kociele w. Jana

i w katedrze, i innych wityniach, do których ich czsto zapraszano.

Take posug duchown w szpitalach i wizieniach przyjli Jezuici ch-
tnie i prawie si do niej wprosili.

Po ustaniu zarazy 1573 r., szkoy pod kierunkiem 4 profesorów

i 2 magistrów rozwijay si wietnie i równay akademii. Klerycy jezuiccy

suchali tu filozofii i teologii, razem z eksternistami. Zaludnia si te po-

czy doborow modzie szkoln, zwaszcza z grona sodalisów Maryi, pu-

ste prawie dotd klasztory Dominikanów, Franciszkanów i Bernardynów;

modzi ci zakonnicy koczyli studya w akademii.

§. 4. Czwarte kolegium w Poznaniu, funduje biskup Adam Konar-
ski 1572.

Wkrótce po osiedleniu si w Wilnie, weszli Jezuici do Poznania, sto-

licy Wielkopolski, zapenionej od 1525 r. lutrami, a take kalwinami,

brami czeskimi i aryanami. Zawezwa ich poznaslvi biskup, Adam Ko-

narski, za namow nuncyus^a Portici, i zaoy w lecie 1572 r., kolegium

przy kociele w. Stanisawa i kocióku w. Gertrudy, które odda im

w posiadanie. Na jego uposaenie przeznaczy, za zgod kapituy 13 lipca

1573 r., z dóbr biskupich 4 wsie: Zemsko, Kieczewo, Tokarki i Bochlewo,

a 19 lipca zakupi place pod przysze kolegium.

Pierwsi Jezuici. 00. Jakób Wujek i Szymon Wysocki, przybyli ju
27 czerwca do Poznania, ale wnet morowe powietrze nawiedzio miasto.

Wic obydwaj z wyebranych pienidzy kupili dom z kapliczk i ogro-

dem i urzdzili szpital w. azarza »dla zapowietrzonych*, których obsu-

giwali, tu i w miecie, czem sobie zjednali serca nawet rónowierców i 12

z nich pojednali z Kocioem.
Skoro mór usta, przyby O. Konaryusz jako rektor z kilku Ojcami

i brami. Kazania mówili w kolegiacie w. Maryi Magdaleny i w swym
kociele w. Stanisawa, który powikszyli w trójnasób. Szkoy otwarli

uroczycie 25 czerwca 1573 r., w czci nowo postawionego kolegium,

w obecnoci biskupa, kapituy i posów rzpltej do wybranego króla Hen-

ryka: Andrzeja Górki i Tomickiego, dyssydentów.

Niebawem zjechali do biskupa, jako prezesa francuskiej legacyi, dwaj

inni posowie: Radziwi Rudy, gowa kalwinów litewskich i ksi Kon-

stanty Ostrogski, gowa schizmy ruskiej; zwiedzili kolegium i szkoy, po-

witani oracy i wierszami przez modzie.
Otwarcie nowego roku szkolnego 6 padz. 1573 r., uwietnia pra-

wdziwa (nie szkolna) dysputa o »czci witych*, któr prowadzi teolog

rzymski, jadcy do Brunsbergu, O. Viana, z dwoma uczonymi kalwinami,

lekarzami, Nigrem (Schwarz) i Polejem, a której przysuchiwa si cieka-

wie uczony Pozna i okolica, nawet kalwin Stanisaw Górka z Szamotu,
askawy zreszt dosy na rektora Konaiyusza i Jezuitów. Przyparci do
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muru w3'wodami Yiany kalwini, zamilldi, a wyzwani na drug dysput,

nie przybyli wcale.

Uradowany rozwojem szkó (humaniora z retoryk), biskup Konar-

ski, krótko przed mierci (f 1 grudnia 1574 r.), legowa 3.000 zp. na

gmach seminaryum dyecezyalnego, które uposay wsiami Januszewice

i Supia nastpca jego, biskup ukasz Kocielecki i odda pod zarzd

Jezuitów.

Apostolskie prace pozuaskica Jezuitów szy w podwójnym kierunku,

nawracano rónowierców dysputami, misyami, a nadewszystko szkoami.

W cigu lat 40 wszystkie wiksze rody rónowiercze (Górkowie wymarli)

Av Wielkopolsce powróciy »do wiary ojców«, nawet ów »herezyarcha wiel-

kopolski* Rafa Leszczyski wojewoda brzesko-kujawski, umar katolikiem

i w Czstochowie pogrzebany. W Poznaniu topniao rónowierstwo nietylko

prac Jezuitów, ale wskutek surowego edyktu króla, magistratu i rady

miejskiej 1609 r , zabraniajcego rónowiercom osiedlania si w miecie.

Podobne zakazy wydaway magistraty innych miast królewskich.

§ 5. Pite kolegium w. Jana w Jarosawiu, funduje Zofia ze Sprowy
Tarnowska 1574.

Przemyskiego biskupa Walentego Herburta, który zachcony przez

Commendoniego, nosi sie z planem zaoenia kolegium w Przemylu, wy-

przedzia pani na Jarosawiu Zofia ze Sprowy Odrowówna, 1° voto Tar-

nowska, 2" voto Stemberg Kostczyna.

Ks. Skarga, jeszcze lwowskim kanonikiem bdc, by jej spowiedni-

kiem, i pierwszego jej ma Jana Tarnowskiego, kasztelana wojnickiego,

przygotowa do pobonej mierci; on te zostawszy Jezuit, nakoni j,
e "W swym Jarosawiu, zamiast budowania kocioa w. Zofii, zao3' po-

stanowia kolegium jezuickie i na uposaenie jego ju w grudniu 1571 r.

zapisaa dobra poblizkie Pawiowe Sioo (Pawosiów), a na wzgórzu miej-

skiem !>Grodzisku« wyznaczya obszerny plac pod koció , liolegium

i ogród.

Biskup Herburt pochwali i popiera ten zamiar, rad, e Jezuitów

mie bdzie w swej dyecezyi. Dla moru jednak, bezkrólewia, wreszcie dla

powtórnego zampójcia Zofii za Jana Stemberg Kostk wojewod sando-

mirskiego, dopiero w grudniu 1574 r. zjechali pierwsi Jezuici do Jarosa-

wia, a Av kwietniu 1575 r., w tymczasowym domu otwarli szko}^ gramaty-

kalne; kazania mówili w farze WW. witych, gdzie mieli wasn kaplic.

Na wiosn 1580 r. rozpoczli pastwo Kostkowie budow kocioa
w. Jana i kolegium, pomnoywszj^ jego dotac3". Alici dnia 19 lipca t. r.

umiera Zofia, w 10 miesicy, 31 maja 1581 r., wstpuje za ni do grobum jej, wojewoda Jan Kostka, Jarosaw dosta si w polowie dziaem,

w drugiej poowie drog kupna (spaty) ich córce Annie, maonce ksicia

Aleksandra Ostrogskiego, wojewody woyskiego.
Ta pomnoya 1594 r macierzj^sk fundacy dobrami: azy, Tywo-

ni i Petyhorce na Woyniu, daa rektorowi Piotrowi Fabrj^cemu znaczn
sum na zakupno dóbr owce, i drug sum na w^^koczenie kocioa
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w. Jana, który konsekrowa biskup przemyski Wawrzyniec Golicki

24 kwietnia 1594 r. ; do tumu zacnyci »uwanyci suctiaczów* kaza
ks. Skarga.

Do szkó, liumanioi'a z retoryk, uczszczao 600 uczniów.

Kazania mówili Jezuici w niedziele i wita i wielkim pocie w wa-
snym kociele i w farze, prowadzili dwie kong^regacye maryaskie stu-

denckie, trzeci mieszczask (od 1609 r.). Zaoyli stacye misyjne na Wo-
yniu w swj^ch Petyiorcach koo 1600 r., w Równem, zapewne je-

szcze za ycia lisinej Anny Ostrogskiej.

Zapuszczajc misyonarskie zagony na Ru, Podole, Woy, pozyskali

Kocioowi wiele paskich i szlacheckici rodzin z ierezyi i schizmy, które

im znów dopomagay w krzewieniu unii z Rzymem w Brzeciu litewskim

1596 r. zawartej, gównie tem, e nie oddawali wakujcych probostAv ru-

skich, tylko kapanom unitom. Wojewodom ruskim, do których naleaa
obrona granic poudniowych Rusi, hetmanom wyprawiajcym si na wojn
z Woosz, Turkiem lub I^ozakami, dostarczao kolegium w. Jana misyo-

narzy obozowych, a take misye jasska i krymska, z tego kolegium naj-

czciej dostaway pomoc skuteczn.

Pi tj^ch pierwszych kolegiów skadao do r. 1575 viceprowincy

polsk, zalen od prowincyi i prowincyaów austryackich i przez nich

rzdzona.

ROZDZIA II.

Dzieje Jezuitów i fundacye kolegiów za króla Stefana Batorego

1576-1580.

§. 6. mier Zygmunta Augusta. — Wybór Henryka Walezego. —
Utworzenie osobnej prowincyi polskiej. — Stefan Batory i Jezuici.

1572-1577.

Tymczasem ostatni Jagielloczyk, Zygmunt August umar w Kny-

szynie 7 lipca 1572 r. Podczas bezkrólewia zjecha do Polski powtórnie,

jako legat Grzegorza Xni, kardyna Commendoni, aby popiera elekcy

arcyksicia Ernesta. Towarzyszy mu jako teolog, uczony Jezuita Franci-

szek Toletus. Pomimo to, legat zaprosi z owicza, w wrzeniu 1572 r.,

rektora wileskiego Warszewickiego jako wiern rad do boku swego.

Wymówi si rektor, »bo to rzecz przeciwna instytutowi, miesza si do

spraw politycznych*. Na konwokacyi w styczniu 1573 r. uzupenia si

»zota wolno polska*, dwoma »kardynalnemi« prawami: electio viritm,

wybór króla gosami wszystkiej szlachty, i konfederacya warszawska, za-

warta 28 stycznia 1.573 r. midz}^ rónowiercami, którzy si odtd dyssy-
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dentami nazj^wa poczli, a katolikami, pomimo protestu biskupów i kilku

wieckich panów, warujca stanom rzpltej wolno wiary i pokój religijny

na wzór aug-sburskiego 1555 r., z wykluczeniem wszelako poddanego ludu.

Na elekcyjnym sejmie 16 maja 1573 r. spowito resztki wadzy królew-

skiej »paktami hemykowemi«, które take zaliczono do fundamentalnych

praw rzpltej.

Wiemy, e wbrew yczeniom papiea i cesarza, a zabiegom Com-

mendoniego, nie austryacki Ernest, ale francuski Henryk Walezy obrany

królem 8 maja 1573 r. Dopiero w st3xzniu 1574 r. zda leniwo elekt do

Polski, zatrzyma si 23 stycznia w Poznaniu, witany u bramy tryumfalnej

przez uczniów jezuickich, przebranych za anioów, wierszem i piewem.

Nazajutrz zoyli mu homagum vice-prowincya Sunnier i rektor

poznaski Wujek, polecali zakon, ofiarowali w darze piknie oprawny

egzemplarz Postyll. Król podzikowa, przyrzek opiek, odprawi w a-

sce, i nic dla nich nie zrobi; pomimowiednie jednak przyspieszy wa-

ny dla rozwoju polskich Jezuitów rozdzia viceprowincyi polskiej od au-

stryackiej.

Domagali si tego z politycznych wzgldów (dla antag-onizmu Fran-

cy! z Austry i dla porzucenia królowej Katarzyny austryackiej przez

króla i wynikych std kwasów), austryaccy Jezuici 1570 r.; domagali si

bardziej jeszcze podczas bezkrólewia 1573 r., zwaszcza, gdy obrano Fran-

cuza, a Commendoni, który temu przeszkodzi nie umia, utraci ask pa-

piea i cesarza i ze zgryzoty wnet umar. Obawiajc si podobnej nieaski

dla siebie, gdy polscy Jezuici, którzy przecie z nimi jedn stanowili pro-

wincy, odmówili poparcia Ernestowi, pisali naglce listy do jeneraa Mer-

curiani, aby co prdzej uwolni ich od polskiej vice-prowincyi. Przychyli

si do tych da jenera 24 kwietnia 1574 r,, zamianowa O. Sunniera

pierwszym prowincyaem polskim d. 13 stycznia 1575 r., wreszcie ogosi

udzielno polskiej prowincyi 15 grudnia 1575 r.

Z tern wszystkiem po niesawnej ucieczce króla Henryka z Polsl<;i,

z trwog i niedowierzeniem patrzali Jezuici w przyszo, a zabiegi dyssy-

dentów, uwieczone elekcy siedmiogrodzkiego lisicia Stefana Batorego

de Somlyo, o którego prawowiernoci powtpiewano, nie wleway lepszej

otuchy. S^^mpatyami lgnli moe do habsburskiego kandydata, ale od ele-

kcyjnych agitacyi trzymali si zdaa, i zrobili dobrze.

Jako wybrano Stefana Batorego królem i koronowano 1 maja

1576 r. Rywalem jego b3^ cesarz Maksymilian U, papie przez wzgld na

to nie spieszy z przyjciem homagialnego poselstwa i uznania Stefana

królem. Stao si to po mierci cesarza (f w padzierniku 1576 r.), w sty-

czniu 1577 r., Jezuici za dopiero w czerwcu t. r., na rce podkanclerzego

Jana Zamojskiego przesali królowi, obozujcemu pod Gdaskiem, homa-

gialne pismo, polecajc Ivoció i siebie, ofiarujc swoje usugi i modlitwy.

Przez podkanclerzego odpowiedzia król 24 czerwca t. r., a upewniwszy,

i wie, e wszystko staranie swoje obróci powinien na rozszerzenie chway
Imienia boego, doda: »A poniewa do tem pewniejszego osignicia tego

celu, wasz zakon jest mi potrzebny, dlatego jest i bdzie nam
najmilsz}^, co czynami raczej jak sowami udowodnimy, skoro tylko sprawy

pastwa uoymy i do podanego pokoju wszystko doprowadzimy*.
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Na te »czyny« nie trzeba byo dugo czeka. Batory rozumia, e
rónowierstwo jest czynnil^iem rozl^adowym, e karnoci i adu nie znosi,

a doszedsz}'^ do wadz}^ tyranizuje, kto wic je zwalcza, rzecz dobr dla

króla i rzpltej cnyni. Dlatego te do warunków poddania si zbuntowa-

nego Gdaska kaza woy i ten: »mia8to przyjmie w swe mury Jezui-

tów*. Dla braku osób w zakonie, dla intryg i oporu Gdaszczan, stao si
to dopiero 1594 r., ale wiadczyo to o dobrej woli króla, której nowy do-

wód zoy w utworzeniu akademii wileskiej.

§. 7. Akademia wileska 1578.

Byo to w lecie 1578 r. ; król gotujc wielk wojn przeciw Moskwie,

i zabezpieczajc granice poudniowo-wschodnie od Tatarów i Turków, ba-

wi we Lwowie i tu 7 lipca t. r. wystawi dj^plom na akademi wilesk,
nadajc jej »takie przywileje, jakie niektóre kolegia jezuickie w innych

krajach posiadaj... cieszy si ma temi samemi prawami i crzywileiami,

jak akademia krakowsls:a« i sta si i>ozdob Litwy, gównym na pónocy
rynkiem nabywania nauk i wiary katolickiej*. ICadorazowy biskup wile-

ski jest jej kanclerzem, biskup mudzki protektorem, rzdzi rektor z zu-

pen jurysdykcj^ nad uczniami akademii, wolnymi od danin i ce i w}'-

jtymi z pod innj^cli wadz i sdów.
Uczyni to król na proby bisk. wi. Protaszewicza i koadjutora jego

Jerzego Radziwia, poparte przez sekretarza królewskiego Solikowskiego,

który te lwowski dyplom erekcyjny zredagowa, i marszalca w. 1. Jana

Chodkiewicza, naAvróconego z kalwinizmu 1572 r. przez Jezuit Franciszka

Toleta. Dusz jednak w tej sprawie by O. Skarga, który i biskupów i na-

dwornych króla dygnitarzy, zachci i popchn do alicyi. On te uprosi

u króla, bawicego na wiosn 1579 r. w Wilnie dla przygotowa wojen-

nych, i 1 kwietnia t. r. wystawi powtórny dyplom erekcyjny, opatrzony

wielk pieczci litewsk i podpisami obydwóch kanclerzy, Radziwia Ru-

dego i Zamojskiego, oraz 16 senatorów, obydwóch podkanclerzy, dygnita-

rzy i urzdników królewskich. Tego dnia podpisa król trzeci dyplom,

zatwierdzajcy fundacy wileskiego akademickiego kolegium przez bi-

skupa Protaszewicza.

Grzegorz XIII brevem 29 padziernika 1579 r. aprobowa królewsk

erekcy akademii, chcia z niej mie Studium generale teologii, pomocni-

czych wyzwolonych nauk i filozofii, a nauczanie i zupeny zarzd odda

w rce jeneraa i zakonu Jezuitów. Wreszcie sejm warszawski 1583 r. po-

twierdzi nadania królewskie i fundacy sam, król za w czwartym dy-

plomie na tyme sejmie 23 lutego na kolegium i akademi danym, przela

swe prawa królewskie do dóbr Trokiele, zamienionych za dobra Szyrwinty,

zbyt odlege od Wilna, i te z innemi dobrami kolegium i akademii obda-

rzy przywilejem dóbr duchownych (privilegio exemtionis ecclesiaticae).

Formalne uroczyste otwarcie akademii nastpio z pocztkiem wrze-

nia 1580 r. ; Skarga by jej pierwszym rektorem do 1583 r.



— 17

§. 8. Królewska fundacya kolegium w Poocku na Biaej Rusi w dye-

cezyi wileskiej 1580.

Poock, za Poot nad Dwin pooony, obronny dwoma zamkami,
ostrokoem i waem i liczn zaog, z 60-milowym patem biaoruskiej

ziemi, zostawa od 1563 r. w posiadaniu Moskw}'^, jako twierdza graniczna

pod wojewodami kniaziem Woyskim i Szczerbatowem. Wydawszy wojn
Moskwie, l^ról Stefan postanowi odzyska Poock jako klucz porzecza

Dwiny, odcinajcy Moskw od Inflant i Litwy. W wili zdobycia górnego

zamku, bo dolny i miasto wnet zostao spalone rakietami (candentes glóbi)

wynalazku króla, zawezwa z Wilna vice-rektora O. Skarg do swej gó-
wnej kwatery w Spasie, dawnym monasterze Bazylianek ruskich za Dwin,
i objawi mu swoje votum, zaoenia w Poocku, skoro go zdobdzie, ta-

kiego kolegium, jakiego pozazdroci mog Polakom portugalscy i hi-

szpascy Jezuici.

Nazajutrz 29 sierp. 1579 r. Poock (górny zamek) zdobyty, a 30 t. m.

pisa król wraz z hetmanem Zamojskim do Skargi, aby z kilku Jezuitami

co prdzej przybywa, a znajdzie »tu w pobliu, Indye i Japony w narodzie

ruskim poockim, miecie niewiadomem boskich rzeczy*. Zanim oni przy-

byli, król urzdziwszy Poock i województwo poockie, zjecha do Wilna
i 4 padziernika t. r., zawezwawszy prowincyaa Sunniera i Skarg, uoy
z nimi fundacy kolegium poockiego.

Na uposaenie jego król przeznaczy dobra 6 monasterów i 8 parafii

ruskich, opustoszaych podczas wojny i okupacji moskiewskiej. Byy to

wic hona nuUius, przypaday prawem wojennem do fiskusa, kolatorem ich

by król; w istocie za rozdrapane, zostaway w posiadaniu bezprawnem
ludzi wieckich, sam wojewoda poocki, Mikoaj Dorohostajski, kalwin, za-

garn 5 wsi najlepszych. Sporzdzenie inwentarza tych dóbr, z rozkazu

króla, przez podskarbiego litewskiego Teodora Skumin Tyszkiewicza,

trwao dwa lata, sdowne odebranie ich przez króla i jego instygatorów,

nastpio znacznie póniej, bo 1584 r. Ale ju 20 stycznia 1580 r. król wy-
stawi dokument fundacyjny w Wilnie, w obecnoci 23 senatorów, wielu

podkomorzych i sekretarzy, którzy wraz z królem dokument podpisali.

Sejm 1585 r., po dugim oporze dysunickich i dyssydenckich posów,
zatwierdzi t icie królewsk fundacy poock, 82 wsi i folwarków, po

obojej stronie Dwiny.
Papie Pawe V, na prob poockiego rektora Walentego Matysewi-

cza i kolegium, uczyni to samo brevem 6 grudnia 1605 r.

Skarga by dusz caej fundacja, on te pierwszy z 3 Jezuitami

przyby 26 czerwca 1580 r. do Poocka, najgorzej przyjty przez wojewod
Dorohostajskiego i podburzonych przeze mieszczan, przytulony na zamku
przez horodniczego Zuka, katolika. W oczyszczonej na prdce cerkiewce

w. Piotra i Pawa na zamku, urzdzi ju w uroczysto tych witych
pierwsze naboestwo, w kilkanacie dni potem otworzy dwie klasy gra-

matykalne, do których zgosio si 5 uczniów; taki wstrt do ksiki mieli

Pooczanie, wycznie prawie Rusini dysunici. Na cae zreszt wojewódz-

two poockie, siedm byo domów polskich katolickich, reszta kalwini i ai'ya-

lEZUICI W POLSCE. 9
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nie; rzadka wiejska ludno ruska bya ciemn, zabobonn. Nieliczni kato-

licy mieli na 60 mil dokoa, 3 probostwa, czsto bez ksidza, wic te po

20—30 lat yli bez sakramentów i tak umierali.

Formalne otwarcie poockiego kolegium i szkó humaniorów nast-

pio 1585 roku; pierwszym rektorem O. Stanisaw Woszek. O. Jan Alan-

dus, Lwowianin, mówi ruskie kazania i wykada katechizm, zwoujc na
dzwonkiem ludno po ulicach i placach Polocka, na rynku miasteczka

Ekimania i po wsiach nalecych do kolegium. Wracaa te powoli, wy-

gnana okupacy moskiewsk szlachta poocka, kolonizujc puste swe wio-

ski ludem z Litwy a nawet Mazowsza; wic i modziey przybywao do

szkó; r. 1587 otwarto retoryk.

Tymczasem 1586—1597 r. dwigao si obszerne, drewniane kolegium

z drewnianym wielkim kocioem, z domem na seminaryum czyli konwikt

ubogiej szlachty, i drugim domem na burs ubogich i muzyków, z bro-

warem, budynkami i ogrodem. Mieszkao w nim 28 Jezuitów; szkoy byy
tak liczne, e retoryki suchao 60 uczniów, kongregacyj studenckich ery-

gowano 3. Pierwszy raz wystpiy te szlioy publicznie 1589 r., przyjmu-

jc kardynaa bisk. warm. Andrzeja Batorego, bratanka królewskiego, dya-

ogiem »Hozyusz i Kromer« i oracyami w aciskim i greckim jzyku. Na
otwarcie szkó 1590 r. graa modzie tragedy »Nabuchodonozor« ku

uciesze caego województwa, bo to bya rzecz dotd niewidziana w tej

ultima Thule.

Zaradzajc brakowi szkó przygotowawczych, otworzyli w Poocku
i w swej Ekimanii, a take i w Orszy, dokd dojedali na prac kapa-
sk, szkóki elementarne, czytania, pisania i rachunku w ruskim jzyku,

w których nauczali przez nich wyksztaceni i ustanowieni wieccy ba-

kaarze.

§. 9. Wojna z Moskw o Inflanty. — Legat papiezki O. Possewin. —
Pokój zapolski 1580-1581.

Wyprawa poocka 1579 r. bya pierwszym etapem na drodze odzy-

skania Inflant wojn z carem Iwanem Gronym, do czego króla Stefana

obowizyway pacta conventa. Drugim etapem bya wyprawa na Wielkie

uki i szereg pogranicznych zamków 1580 r., przy równoczesnym napa-

dzie Tatarów, którzy swe zagony a o mury Kremlina oparli, i najedzie

Kozaków Oryszewskiego i Kmity, Ictórzy carskie dziedziny a po Starodub

i Smolesk, spustoszyli. Z wiosn 1581 r. gotowa zwyciski król trzeci

wypraw na Psków, którego zdobycie otwierao wntrze carstwa kademu
najazdowi. Przeraony car Iwan Grony, zgasza si o pokój, ale caych
Inflant, jak tego da król, odda nie chcia. Wic uda si do avita fraus,

tradycyjnej chytroci carów i 6 wrzenia 1580 r. wyprawia goca Szewri-

gina do cesarza Rudolfa II, do Wenecyi i do papiea Grzegorza Xni, za-

praszajc ich do ligi przeciw Turkom, których on wypdzi z Europy po-

stanowi, ale przeszkadza temu król polski »siedmiogrodzki intruz* Stefan,

sojusznik Turków i Talarów, rozlewca krwi chi-zecijaskiej; niech wic
cesarz i pa^ie skoni go do zawarcia pokoju i poczenia swych wojsk
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z lig w. a zamanie potgi tureckiej niewtpliwe. O unii Moskwy z Rzy-

mem nie wspomnia ani sówka. Pomimo to, papie zada najprzód unii

religijnej i na tej podstawie przystpi cicia do ukadów o lig, a na le-

gata swego wybra dowiadczonego w Szwecyi, Niemczeci i innych kra-

jacli dyplomat, Jezuit Antoniego Possewina. Instrukcya sekretarza stanu

kardynaa di Como, polecaa legatowi stara si najprzód o skojarzenie

pokoju midzy królem polskim a carem, potem o krucyat przeciw Tur-

kom i uni z Rzymem. Gdyby si unia, jak przewidywano, nie udaa, uzy-

ska mia u cara tolerancy religijn dla katolików, w najgorszym za ra-

zie koció katolicki w stolicy z obsug Jezuitów, i wprowadzi dyploma-

tyczne stosunki caratu z Stolic w. Dnia 27 marca 1581 r. wyruszy le-

gat z Rzymu, w poowie kwietnia perorowa w paacu w. Marka do si-

gnorii, zachcajc napróno do ligi i traktatów handlowych z Moskw;
z kocem kwietnia widzimy go w Hradcu na dworze arcyksicia Karola

i Maryi bawarskiej, 12 maja w Pradze na dworze cesarskim, wnet potem

w Wiedniu, gdzie dobra sobie towarzyszy legacyi, 00. Pawa Campano,

Wocha i Szczepana Drenockiego z Zagrzebia, oraz 2 braci, Andrzeja, Cze-

cha i Michaa Moriena, Wocha.
Król Stefan, bawicy dla przygotowa wojennych w Wilnie, nie by

przeciwny pokojowi, byle mu ten cae Inflanty oddawa, ale w carskie

obietnice ligi nie wierzy, a ju bardzo podejrzane mu si wyday wizyty

legata w Hradcu i Pradze, i w caej interwencyi papieskiej upatrywa pod-

stp Rudolfa II i zdrad.

Niechtny wic by Possewinowi, a mia jeszcze ten al do niego,

e mu odrazu rozbi kartowany skrycie projekt rozwodu z star, bezdzie-

tn królow Ann Jagiellonk. Take otoczenie królewskie i sam hetman

Zamojski, przeciwne byo legacyi, a nawet ks. Skarga, rektor wileski,

nie pochwala jej. Ale Possewin posiada szczególny dar pozyskania serc

ludzkich. Otrzymawszy paszport królewski w Wrocawiu 25 maja, na War-

szaw i Putusk stan 13 czerwca 1581 r. w Wilnie w kolegium, a 17 t. m.

otrzyma posuchanie u króla, odda mu brewia papieskie, opowiedzia swe

przyjcie w Wenecyi, Hradcu i Pradze, zaznaczajc, e wszdzie znalaz

najlepsze usposobienie dla króla i gotowo pomocy, gdyby swe siy chcia

obróci przeciw Turkom. Król owiadczywszy si z czci dla papiea, skar-

y si na chytro i przewrotno Iwana, na bezskuteczno poselstw, bo

car Inflant caych odda nie chce, a odda musi. Na razie czeka trzeba,

a goniec królewski Dzierek powróci z Kremlina z odpowiedzi na ulti-

matum, i zaprosi z sob legata do Dzisny, forteczki nad ujciem rzeki tej

nazwy do Dwiny, gdzie si wojska królewskie zbieray.

Jako pojechali. Hetman Zamojski przyczy si do nich. Dni 9

trwaa podró, podczas której, równie jak przy obiadach, prowadzono roz-

mowy polityczno-kocielne, czasem dysputowano o wierze. Zamojski przy-

lgn do Possewina, a król zaszczyci go zaufaniem, zwaszcza, gdy legat

5 lipca da mu do przeczytania listy Grzegorza XIII do cara, carowej i ca-

i-ewiczów. Niebawem król preeniós gówn kwater do Poocka. Tu po

powrocie Dzierka z dziwacznym a grubiaskim listem cara, przyj
18 lipca carskich posów, ofiarujcych Poock, Wielkie uki i tylko 4 zamki

w Inflantach. Rozmawia take z nimi legat przez tumacza Jasiskiego,

2*
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ale si niczego nie dowiedzia. Wreszcie król odprawi posów z citym li-

stem do Iwana, wzywajc go, skoro nie chce rozlewu krwi chrzecijaskiej,

na pojedynek, i 21 lipca ruszy z wojskiem pod Psków. Legat te otrzy-

mawszy list elazny cara, na Orsz pody do pogranicznej Dubrowny,

skd pod konwojem 60 jezdnych 30 lipca stan w zamku Starycy, gdzie

rezydowa car okrótny.

Cztery ceremonialne posuchania u cara trway krótko, zato konfe-

rencye z komisarzami carskimi Nikit, Romanowiczem i Iwanem Bielskim,

przecigay si caemi godzinami a do 14 wrzenia, a byy tylko czcz
komedy, bo wszelkie wywody legata w kwestyi ligi i unii, zbj^wali mil-

czeniem, wreszcie zabronili tumaczowi ich powtarza; co do Inflant za,

oddawali tylko niektóre zamki. Nielepszy odnosiy skutek memoryay le-

gata wrczone carowi. Wic postanowi sam by posem carskim do pol-

skiego króla, oblegajcego od koca lipca Psków i stan w obozie dnia

9 wrzenia.

Nie wesoo si tam dziao. Psków silnie natur i sztuk obwaro-

wany, z 20-ty8iczn dzieln zaog, odpiera szturmy zwycisko, pomimo

szalonej odwagi Wgrów, Niemców i Polaków. Królowi wnet brako amu-

nicyi i prochu, sprowadzi go dopiero musiano z Rygi; brako i piechoty

i co gorsza pienidzy na od. Dnia 4 i 5 padziernika pad pierwszy nieg,

chwyciy ostre mrozy; zmczone obleniem i szturmami, przezibnite

i niepatne wojsko, poczo szemra, Litwini zwaszcza owiadczyli przez

swych rotmistrzów, e pójd na zimowe lee w kraj cai'ski, nawet stary

onierz, co to pod Gdaskiem walczy, czyni schadzki, rozprawia o zale-

gym odzie, skada paszkwile na hetmana Zamojskiego. Sowem, demo-

ralizowao si wojsko, grozio dezercy. Na radzie wojennej przewaao
zdanie, do któi-ego i hetman si skania, zaniecha przez zim oblenia,

rozpuci ochotnika, a zacinem wojskiem cernowa twierdz a do wio-

sny. Król jednak trwa upornie przy obleniu ; nie odstpi, dopokd twier-

dzy nie zdobdzie. To samo owiadczy Possewinowi, sysze nie chcc

o pokoju bez oddania caych Inflant. Wiec legat wyprawi do cara goca
Pooskiego 9 padziernika z listem, przedstawiajc mu pewno zdobycia

Pskowa, a z wiosn marsz króla na Moskw. Przez cze jednak dla pa-

piea, król gotów wyznaczy posów do zawarcia pokoju. Niech uczyni to

samo car i oznaczy na pograniczu miejsce do ukadów; on, legat papieski,

zjawi si tam jako rozjemca.

Ani wtpi, e car nie zgodziby si na odstpienie caych Inflant,

a tern samem na zawarcie pokoju, gdyby nie to, e 22 padziernika na

zamku w Sobodzie, zabi sw elazn lask najprzód synow brzemienn,

za to, e go przyja nieubrana, potem syna Iwana, który uj si za on.
Przj^gnbiony podwójn t zbrodni, skoro odebra list Possewina z d. 9 pa

dziernika, zwoa dum i owiadczy, e pilne mu ju zakoczy wojn,

e odda Inflanty, byle mu Wielkie uki i zamki moskiewskie Polacy

zwrócili. Wobec legata i Polaków jednak, naley zachowa tajemnic

i utrzymywa dawne Avarunki, uoone w Starycy. Nazajutrz list carski do

Possewina by ju gotowy: car zgadza si na kongres, posów z instruk-

cy do wsi pogranicznej Jamu Zapolskiego wyprawia. Niech przybywa
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tam legat z polskimi posami; tymczasem da zawieszenia broni i odst-

pienia lvróla od Pskowa.

§. 10. Ukady w Jamie Zapolskim i pokój. — Possewin powiernikiem

planów wojennych króla Stefana 1581—1583.

Sama nadzieja pokoju wywoaa niesychan rado w obozie pskow-

skim. Król nawet, pomimo e 7 padziernika nadcigny z Rygi wozy

z amunicy i proctiami, zaniecha zamierzonego szturmu do twierdzy, wy-

znaczy posów: Janusza Zbarazkiego wojewod bracawskiego i Abrychta

Radziwia marszaka w. 1. i Haraburd jako sekretarza legacyi; obstawa

jednak upornie przy oddaniu caych Inflant .jako nieodzownego warunku

pokoju; wszelkie perswazye Possewina nie zdoay go zmikczy.
Strapiony tern legat wyruszy 29 listopada z tumaczem Wasylim

Zamaskim do Jamu, 20 mil od Pskowa, gdzie ju na czekali carscy po-

sowie: knia Dj^mitr Jelecki, Roman Olfirijew, z sekretarzem Mikoajem

Bassork i tumaczem wiaewem. W kilka dni potem nadjechali polscy

posowie. Poniewa kozacy lirólewscy spalili wiosk Jam, i tylko kilka

kurnych chat pozostao, i te zajli polscy posowie, wic legat z carskimi

posami zamieszka w odlegej o 2 mile Kiwerowej Horce i tam odbyway
si ukady, od 12 grudnia 1581 do 15 stycznia 1582 r., a wic cay miesic.

Dlaczego tak dugo? Carscy posowie musieli zawrze pokój, bo

tak kaza car, choby kosztem oddania caych Inflant. Oni za udawali, e
Inflant caych ustpi pod gardem im nie wolno; targowali si wic o ka-

d forteczk i raz po raz sali goca z zapytaniem do cara, a kada taka

posyka zabieraa 10 dni czasu. Potem talie, gdy ju pokój stan w za-

sadzie i o szczegóy si ukadano, chcieli koniecznie zachowa cho cie

praw carskich do Inflant i uywali do tego niegodnych fortelów.

Polscy te posowie nie otrzymali od króla penej wadzy, jeno od-

nosi si musieli w waniejszych punktach do Zamojskiego pod Pskowem,

który po odjedzie króla na Litw, dziery komend najwysz i prowa-

dzi oblenie, z swej za strony odnosi si do króla, co znów zabierao

wiele czasu. Ten nadzór Zamojskiego nad ukadami w Kiwerowej Horce

dowodzi, e król nie ufa legatowi; nie ufa mu i Zamojski, poza plecami

jego znosi si z posami, a w listach do nich zwa go »porywczym, ambi-

tnym, prónym, oszczerczym przeniewierc Polaków*, wysa nawet Zó
kiewskiego na przeszpiegi do Horki. Zabolao to srodze Possewina, który

ustawicznie pora si musia z chytroci carskich, porywczoci królew-

skich posów, ata zgod, wiza zerwane ju na kilka zawodów ukady,

ale wytrwa w swej trudnej roli i elazn icie sw energi dokazal tyle,

e 28 grudnia zgodzono si obustronnie na warunki pokoju: car zatrzyma

jeden tylko Nowogródek inflancki, cae zreszt Inflanty (30 kilka zamków)

odda królowi; ten za zatrzyma Poock i Wieli, reszt zdobytych zam-

ków odda carowi. Po aprobat tych warunków pokoju, pchn legat go-
ców do cara i do króla, a tymczasem przystpi z posami do »formalnej«

strony pokoju, co zajo 10 sesyi, a nie obeszo si bez burzliwych sporów

a do dwukrotnego zerwania ukadów.
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Carscy bowiem posowie domagali si najprzód, aby w instrumencie

pokoju dano carowi tytu dominus Livomae, a gdy ich z tern odrzucono,

woyli w swój instrument pokojowy, e car oddaje zamki inflanckie,

i>a take Ryg i Kurlandy«, które przecie nigdy do niego nie naleay.
Oburzeni t czelnoci Polacy, wyrzucili carskich posów za drzwi. Legat

zaegna burz, ale sam przeby musia now. Instrument pokoju koczy
si sowy: T pokoju ustaw uchwalilimy »wobecnoci legata Grzego-

rza XIII«. Carscy posowie dali wykrelenia tych sów. Possewin, który

w caej tej legacyi chwa Stolicy w. mia na celu, oburzony tem do y-
wego, uchwyci Olfirijewa za konierz, potrzsl nim, uj potem za ptlice

od futra i wyniós za drzwi. Uczyni to samo z posem drugim Jeleckim,

woajc: »precz mi std, wynocie si, uie mam z wami nic do mówienia*.

Poprawi im pose polski Zbarazki: » zbierajcie wasze manatki, jutro od-

jedacie*. Zrozumieli nareszcie carscy, e wszelkie wybiegi bezskuteczne

i 15 stycznia 1582 r. podpisali instrument »pokoju zapolskiego*.

Nie by on dla Polski »wielkiem nieszczciem i nie wytrci Stefa

nowi ora z rki na pokonanie Moskwy*, jak twierdzi wielu, ale w ów-

czesnych warunkach »by dla króla Stefana i dla wojsk polskich pod

Pskowem prawdziwem dobrodziejstwem*, jak tego dowodz mnogie doku-

menta, dyaryusze, akta kongresu i najnowsze opracowania, zwaszcza pro-

fesora Zakrzewskiego i rosyjskiego Jezuity Pawa Pierlinga. Do trudów

bowiem i walk oblenia, przyczyy si okropnoci moskiewskiej zimy;

mrozy tak silne, i woda wylana w powietrzu si cinaa. »Pisa Wmci
o ndzy, któr tu cierpim, nie miem, donosi naoczny wiadek, ks. Pio-

trowski marszakowi w. k. Opaliskiemu z pod Pskowa 17 stycznia — nie

jedno j cierpie, ale sysze grono. Wiksza cz wojska wymarza,
trzecia cz chora ley, tym co zostali, od mrozu nosy, nogi odpadaj,

z stray musz pachoki na wozach na pó martwe do obozu odwozi. Pan
Bóg tedy niech bdzie pochwalon, e da tak persewerancy, która sama
na nieprzyjacielu wycisna pokój*. Zamilcza o tem, e od skpo docho-

dzi, e onierz kouszków, a czsto i ciepej strawy nie mia, e zaraliwe

choroby 307o na oe powaliy, e sam hetman ju z pocztkiem stycznia

zwtpi, czy wytrwa przy obleniu i sta goców do Jamu, zaklinajc,

aby koczono ukady. A byy to pocztki boleci, mrozy wolniay dopiero

w kwietniu, i na tego sojusznika, zim, liczyli sn carscy posowie, wy-
najdujc coraz to nowe zwoki do zawarcia pokoju. Odstpi za od obl-
enia, znaczyo okry niesaw króla i rycerstwo i rozzuchwali cara i do

nowych napaci i wojen zachci.
Pomijam, e ostatni sejm 1581 r. poleci królowi »koczy uciliw

wojn*, e dla wielu piekcych spraw pastwa, obecno króla w kraju

bya konieczn; to tylko dodam, e pokój zapolski, przywracajcy Polsce

Inflanty i Polock, by tylko zawieszeniem broni na lat 10, e po mierci
Iwana Gronego 18 marca 1584 r., król postanowi Moskw orem do Pol-

ski przyczy i w tym celu zwoa rad senatu do Lublina w sierpniu

1584 r., na któr zawezwa Possewina i wtajemniczajc go w plan swój

zawojowania Moskwy, a potem wojny przeciw Turkom, da mu listy kre-

dencyonalne do Grzegorza XIII, do Wenecyan i ksicia Toskany Fran-

ciszka Medici, w celu wyjednania subsydyów pieninych. »Impreza mo-
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skiewska«, jak j król nazywa, zrazu le przyjta w Rzymie, nabraa

aktualnoci za Syksta V; Possewin, usunity w lutym 1585 r. z woli Grze-

gorza XITI od spraw publicznych do Brunsberga, wezwany przez Syksta V
do Rzymu 24 maja 1586 r., przedoy w wrzeniu t. r. papieowi gotow\'

projekt zamienienia Moskwy w aiantk Polski przeciw Turkom; albo jej

zawojowania przez króla Stefana. Sykst przyj projekt i poleci Possewi-

nowi do wykonania, mianujc go 10 listopada swym legatem do cara Fie-

dora i swym porednikiem midzy królem a sejmem (na stycze 1587 r.

zwoanym), w celu uchwalenia wojny z Moskw i potrzebnych na ni po-

datków. Z królem Stefanem wszed Sykst w listopadzie 1586 r. w poufn
korespondency i zawar formalny traktat w celu pozyskania, albo zawo-

jowania Moskwy, aby wraz z ni i Tatarami, z Wenecy i ksitami wo-
skimi wypowiedzie wojn Turkom, a na »imprez moskiewsk* przezna-

czy 25.000 dukatów z swego skarbu.

W poowie grudnia 1586 r. opuci Possewin jako legat do Moskwy,

z nuncyuszem polskim Hannibalem z Kapuy, Rzym, gdy w Insbruku do-

sza go wiadomo o mierci króla Stefana w Grodnie, która rozwiaa jego

i Syksta V nadzieje.

W picioleciu swej karyery dyplomatycznej w Polsce, Possewin ko-

rzystajc z yczliwoci króla Stefana, sta si rzecznikiem Jezuitów pol-

skich, w Siedmiogrodzie zwaszcza, w InflanTiach i w Krakowie.

§. 11. Król Stefan wprowadza Jezuitów do Siedmiogrodu i Inflant.—
Wraz z Possewinem otwiera im dwa domy w Krakowie. — Za przy-

kadem króla, panowie i biskupi funduj kolegia w Lublinie, Kaliszu,

Niewieu i Lwowie 1582—1584.

Jeszcze ksiciem Siedmiogrodu bdc, postanowi Stefan Batory Je-

zuitom fundowa kolegium i szkoy w swem ksistwie. Zostawszy królem

polskim, uskuteczni to przez brata swego Krzysztofa, wojewod Siedmio-

grodu 1579 r., osadzi Jezuitów Leliusza, Sowaka i Alojzego, jako misyo-

narzy przy nadwornej kaplicy w Biaogrodzie; O. Jakóba Wujka, Szcze-

pana Ariasa Wgra i kilku innych w Koloszwarze, gdzie z wiosn 1581 r.

otwarli szkoy gramat3i<;alne. Po Zapolskim pokoju 1.582 r., szkoy te za-

mieni król przy pomocy legata Possewina na kolegium z akademi, na

której oprócz humaniorów i retoryki, wykadano od 1584 r. filozofi i teo-

logi i uposay 6 wsiami. Legat fundowa przy niem seminaryum papie-

skie, 1586 r. otwarto burs na 80 ubogich uczniów.

Take rezydencya w Biaogrodzie (Alba Julia) utrzymywaa szko
gramatyk i humaniora, a na dworze ksicym konwikt dla panit, któ-

rzy z modziutkim ksiciem Zygmuntem, Ijratankiem króla, pobierali nauki

filozofii, matematyki i etyki. W Waradynie i Zeplaku u granic Turcyi,

otwarto domy misyjne. Cztery te osady jezuickie stanowiy vice-prowincy

siedmiogrodzk, zalen od prowincyi polskiej a do r. 1599.

Pokojem Zapolskim 1582 r. cae Inflanty, dugiemi wojnami Szwe-

dów i Moskwy srodze spustoszone, dostay si Polsce. Król Stefan zamia-
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nowa sufragana wileskiego, 26-letniego Jerzego Radziwia, g-ubernato-

rem Inflant, niebawem 12 marca 1582 r. sam zjecha do Rygi. Towarzy-

szyli mu biskup mudzki Gedroi, gubernator Radziwi, kanclerz litew-

ski Woowicz, hetman litewski Krzysztof Radziwi, Jezuici: Skarga i La-

terna; 24 marca przyby legat Possewin, wracajcy z Kremlina od cara

Iwana, który uzyskawszy pokój, o lidze i unii nic wiedzie nie chcia.

Z nimi to naradza si król nad przywróceniem katolicyzmu w Inflantach,

jak to by legatowi w Wilnie przyobieca, i zostawiwszy wolno religijn

protestantom, przyj za podstaw dla kultu katolickiego status quo za

ostatniego arcybiskupa ryskiego Wilhelma (f 1566 r.), fundowa biskup-

stwo wendeskie, Jezuitom za kolegium ze szkoami w Rydze 25 czerwca

1582 r., i drugie za rad Possewina, w Dorpacie z seminaryum wielojzy-

cznem dla przyszych kapanów i misyonarzy Inflant.

Do Krakowa, stolicy królestwa, przywiód z sob Possewin, jako le-

gat do Szwecyi i wikaryusz apostolski do krajów pónocnych, dwóch Je-

zuitów woskich, Odescalchiego i Ceriniego w marcu 1579 r., a to na pro-b ks. Pazy, proboszcza w. Szczepana i umieci ich jako misyonarzy

przy tyme kociele. Wochów zastpili wnet Polacy : 00. Kasper z Czarn-

kowa, Pawe Boksza i Justus Rab i rozwinli kapask prac w stolicy

i w Wieliczce. Trwaa ta »misya krakowska* lat 4, Jezuici zapragnli mie
wasny koció w rodku miasta, upodobali sobie cmentarn kaplic w.
Barbary, tu obok kolegiaty Panny Maryi. Trudnoci byy wielkie, i znów

je usun król Stefan na proby Possewina, który jako legat papieski

w sporze króla z Rudolfem II o dwa zamki siedmiogrodzkie, do Krakowa

1583 r. przyby, i koció w. Barbary dosta si Jezuitom. Obok niego sta-

na najprzód rezydeneya, potem dom profesów.

Nie dosy tego. Possewin chcia, aby zwyczajem innych prowincyi,

nowicyat zakonu by w stolicy królestwa. Uprosi wic ks. Paz i króla

Stefana jako kolatora, e koció w. Szczepana z probostwem i parafi

oddany zosta, za zgod biskupa Myszkowskiego a dyspens Grzegorza XIII

Jezuitom, a przy nim dom nowicyatu otworzony.

Exempla trahunt. Za przykadem króla Stefana, panowie i biskupi

zakadali Jezuitom kolegia i szkoy na wielu punktach naraz, W Lublinie

1582 r. dwaj rycerze: chory koronny starosta borysawski. Bernard i\Ia-

ciejowski, póniej biskup - kardyna , i rotmistrz królewski kasztelanie

Mikoaj Zebrzydowski, póniej wojewoda krakowski, herszt rokoszu. W Ka-

liszu 1582 r. prymas Stanisaw Karnkowski. W Niewieu 1584 r. ksi
Mikoaj Radziwi Sierotka. Do Lwowa wprowadzi Jezuitów 1584 r. arcy-

biskup lwowski Dymitr Solikowski i erygowa rezydency 1590 r. Dzieje

tych kolegiów opowiem w ksidze IV-tej.
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ROZDZIA III.

Jezuici polscy w Szwecyi. — mier icróla Stefana. — Zygmunt III

i Jezuici. 1574-1586.

§. 12. Misya polskich Jezuitów w Szwecyi 1574—1586.

Najazd cara Iwana Gronego na Inflanty i Estoni 1558 r., zmusi
króla Zygmunta Augusta do szukania sojuszu z Szwecy i oparcia go na

maestwie swej siostry Katarzyny Jagiellonki z ksiciem finlandzkim

Janem Waz, modszym synem króla Gustawa (f 1560 r.) a bratem panu-

jcego podówczas króla, szalonego Eryka XIV. Po detronizacyi tego sza-

leca na sejmie 1569 r., ksi finlandzki zasiad na tronie jako Jan III;

picioletniemu synowi jego Zygmuntowi przyznane prawo nastpstwa

w Szwecyi protestanckiej, a po bezdzietnej mierci ostatniego Jagiellona

Zygmunta Augusta, zyska je, acz po kdzieli tylko, do katolickiej Polski.

Jan III okazywa si skonnym do katolicyzmu, ale nie tego »rzym-

skiego*, lecz do narodowego szwedzkiego, dla którego uoy »liturgi«

;

królowej jednak Katarzynie i dzieciom, Zygmuntowi i Annie, zostawi zu-

pen wolno religijn, i pozwoli, aby wiecki ksidz Jan Herbest, mie-

szka na dworze sztokholmskim. Uwiadomiony o tem przez królow i Ho-

zyusza w Rzymie, Grzegorz XIII, zaprosi 1572 r. króla Jana do jednoci

z Kocioem katolickim. Król przyj wezwanie i zada teologów Jezuitów,

z którymiby móg dysputowa o wierze, »gdy ma niektóre wtpliwocit.

Papie posa mu rektora wileskiego, O. Stan. Warszewickiego jako

ablegata swego, ale w charakterze posa od polskiej królowej Anny do

jej siostry, królowej szwedzkiej w sprawie sum neapolitaskich.

Dnia 16 lipca 1574 r. stan Warszewicki na dworze sztokholmskim

i bawi dni 14. Królowi, dla senatorskiego rodu i wykwintnoci w obej-

ciu, podoba si bardzo, wic te w swym gabinecie, bez wiadków, czte-

rogodzinne z nim stacza dysputy religijne i dawszy si przekona w in-

nych punktach spornych, upar si przy dwóch: komunii pod dwiema po-

staciami i e8tAvie ksiy, i da jasno do zrozumienia, e jeeli papie
»dyspensy« na nie odmówi, to Szwecya nie bdzie katolick. Reszt czasu

powici ablegat lekcyom religii z Zysiem i Anulk, która potem, jak to

matka przeczua, zostaa gorliw luterk i ni umara; konferencyom
z królow, i dwom kazaniom polskim w kaplicy nadwornej wobec króla,

który w wizieniu gripsholmskiem nauczy si po polsku, królowej i se-

kretarza dwulicowego Fechtena. Przed odjazdem legata, prosia go kró-

lowa, za zgod króla, aby jej kilku Jezuitów polskich na misyonarzy na-

dwornych przysano. Prosia o to samo wraz z siostr Ann, królow pol-

sk, jeneraa zakonu Ewerarda Mercuriani, ale dopiero 1578 r. yczenie jej

spenione zostao.
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Na razie przysa Grzegorz XIII w kwietniu 1576 r. nowego able-

gata, Jezuit prow. polskiej, potem litewskiej, O. Wawrzyca Nikolai, na-

wróconego przez lowaskich Jezuitów protestanta Norwegczyka, i dlatego

pospolicie Nonegus zwanego, w towarzystwie wieckiego ksidza Feyta
i zdolnego chirurga. Przedstawili si w Sztokholmie jako uczeni badacze
Szwecyi, ale wnet okrzyknito ich za ukrytych Jezuitów.

Nie zwaajc na to O. Nikolai, mówicy wybornie po szwedzku, na-

wiza dobre stosunki z arcj^biskupem i ministrami, ogosi szereg teolo-

gicznych rozpraw (odczytów), na które tumnie si zbierano, i dokaza tyle,

e sam biskup i ministry prosili króla, aby go zatrzyma w stolicy i po-

wierzy mu reform nauk teologicznych (w duchu nowej liturgii), odda-

wna zaniedbanych.

Z' radoci uczyni to król, w nadziei, e Norvegus zdobdzie kredyt

dla jego liturgii, któr przedrwiway nawet przekupki.

Ju jednak w wrzeniu 1576 r. ugrupowaa si okoo ksicia suder-

maskiego Karola, modszego brata Icrólewskiego, partya obroców »wiary

Gustawa przeciw liturgii papistycznej* króla. On za upiera si przy

niej, i przez posa swego, Pontusa de la Gardie, domaga si dyspensy

w Rzymie, co do mszy w., komunii pod dwiema postaciami i estwa
ksiy. Nie odmówi mu jej odrazu papie, ale ustanowi osobn »kongre-

gacy kardynaów dla spraw szwedzkich*, do króla za wysa w wrzeniu
1577 r. nowego legata. Jezuit Antoniego Possewiua, Mantuaczyka, w celu

uoenia ostatecznych warunków unii kocioa szwedzkiego z Rzymem.
Od wrzenia 1577 r. do 28 maja 1578 r. dysputowa Possewin z nie-

pospolitym dyalektykiem królem Janem i dokaza tyle, e ten 16 maja zo-

y potajemnie wyznanie katolickiej wiary, komunikowa pod jedn
postaci, i da obszern tolerancy katolikom w swem pastwie, nie odst-

pi jednak od dania dyspensy, jako warunku nawrócenia Szwecyi. Od-

jedajcego Possewina prosia królowa, zgadza si na to król, aby jej

przysano kilku Jezuitów polskich da jej pociechy duchowej i religijnego

wyksztacenia dzieci.

Tyra sposobem powstaa misya polska w Szwecyi 1578 r., 00. War-

szewicki, Wysocki, Szymon Nikowicz, Stanisaw Rakowski i Wojciech

Waldoceen, zamieszkali razem z 00. Nikolai i Goodem w osobnym domu
przy nadwornej kaplicy, któr król wybudowa, yli wspólnie z pensyi

króla, mówili kazania polskie dla dworu królowej, szwedzkie dla wszyst-

kich, suchali spowiedzi i otworzyli szko katolick. Warszewicki zaj si

religijno-moraln stron 12- letniego Zygmunta i Ann}', bo wszystkiem in-

nem kierowa ochmistrz, protestant Arnold Grothusen, któremu król da
krótk instrukcy: »wychowasz mi syna na pociech obydwóch królestw*.

Tymczasem rosa opozycyjna partya ksicia Karola sudermaskiego,

a protestanckie dwory nalegay na króla Jana coraz natarczywiej, aby ju
raz zerwa »z przebrzydym papizmem«. Rozdraniony tern król, oczekiwa

gorczkowo dyspensy z Rzymu, w kraju za jedna zwolenników dla swej

liturgii, zniechcony do Jezuitów, do królowej i dzieci. Nareszcie w sier-

pniu 1579 r. przyby legat Possewin z odmow dyspensy papieskiej

i w dwóch kilkogodzinnych konferencyach nie zdoa króla przekona^

ani o susznoci odmowy, ani o moliwoci unii bez owej dyspensy. Zde-
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nerwowany król, wybucha gniewem, sta si nieznony nawet dla ro-

dziny.

Morowe powietrze w jesieni t. r. wygnao Jezuitów na poblizk wy-

sp Torvesund, króla z dworem, z Warszewickim i Wysockim do Westeraes,

w Sztokiolmie pozosta O. Nokolai dla posugi zapowietrzonych. Papie

ogosi jubileusz za Szwecy, odprawiaa go królowa z dziemi. Gdy król

zabra chcia z sob Zygmunta do zboru na luterskie kazanie, królewicz

odmówi; uniesiony tem król wyci mu 8 policzków, nawymyla królo-

wej, pogrozi Jezuitom. Warszewicki owiadczy si z gotowoci wyjazdu,

przypomnia jednak królowi obowizek ojca i pana, prowadzenia syna

i poddanych do prawdziwego Kocioa, nie do luterskich bónic. Z tem

wszystkiem duszno byo na dworze w Westeraes, królewicz chcia uciec

do swej ciotki królowej polskiej Anny w Warszawie, wic królowa matka

na wita Boego Narodzenia, zabrawszy swój dwór, wyjechaa na wysp
Torvesund i zaja si gorliwie edukacy dzieci, w czem jej pomagali

Warszewicki i Possewin. Tego ostatniego zawezwa liról na sejm 18 lu-

tego 1580 r. do Wadsteny, umawia si z nim o on dyspens rzymsk,

obarczy mnóstwem politycznych polece, zabra z sob na letni rezyden-

cy do Stegebor — wreszcie poegna i pozwoli odjecha 13 sierpnia

1580 r. Unia Szwecyi z Kocioem przepada niepowrotnie, ale i król nie

przepar swej nowej liturgii »papistycznej«, wzmogo si tylko stronnictwo

ksicia Karola i rozzuchwalio do tyla, e 20 maja 1580 r. gmin miejski

podpali i zupi misy jezuick w Sztokholmie. Uszo to bezkarnie, ale nie

powtórzyo si wicej.

00. Warszewicki, Nikowicz i Rakowski po dawnemu kapelanami

królowej i jej dworu. O. Wysocki by kapelanem Brygidek wadsteskich,

wnet odwoany do Polski, O. Waldoceen pracowa jako ukryty misyonarz

w stolicy. Królewicza Zygmunta kapelanami byli dwaj wieccy ksia,

Ardulf i Magnus. Taki stan misyi przetrwa do mierci królowej 16 wrze-

nia 1583 r. Umara ta wita, agodna a miosierna pani, wskutek 7-letnich

cierpie atrytyzmu, na rkach prawie Warszewickiego, bogosawic m-
owi i dzieciom. Krótko przed mierci uczynia legat 10.000 zip. na kole-

gium szwedzkie dla 6 alumnów w Brunsbergu.

Król Jan, wyprawiwszy królowej katolicki pogrzeb 15 lutego 1584 r.

w Upsali, ju w rok potem 21 lutego 1585 r., oeni si z 17-etni Gunil

Bielke, arliw protestantk, która te wkrótce serce starego ma nie-

tylko od katolików, ale i od ulubionej »liturgii« odwrócia. Za jej gównie

wpywem, przesza 16-letnia królewna Anna na luteranizm, w nadziei

prdszego zamwyjcia za którego z protestanckich ksit. Nie wysza,

umara star pann i luterk w Brodnicy 1625 r., pochowana w Toruniu

1636 roku.

Chylia si te do upadku i misya polska. Warszewickiego odwoano

1584 r. do Polski, trzej inni, bez adnego wpywu i powagi na zewntrz,

czuwali nad utwierdzeniem w katolicyzmie królewicza Zygmunta, do któ-

rego on si te miao, otwarcie przyznawa. Zabaw jego bya rozmowa

z ksimi kapelanami, piew z ti-zema wytwornymi piewakami woskimi,

których mu przysa Sykst V z Rzymu, i czste polowania. Wnet jednak

w lutym 1585 r., król Jan na prob modej maonki i panów szwedz-
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kich, kaza Jezuitom opuci Szwecy, pozosta tyko O. Wadoceen, naj-

przód jako spowiednik królewicza, potem jako ukryty misyonarz w sto-

licy. Na danie jednak królewicza, przyby wkrótce polski Jezuita O. Ber-

nard Goyski (Golinius, Pruthenus) jako spowiednik, z towarzyszem O. To-

maszewiczem, którzy te Zygmuntowi, jako elektowi polskiemu, towarzy-

szyli do Polski 1587 r.

§. 13. Stan Jezuitów w chwili mierci króla Batorego. — Charakter

Zygmunta. — Jego i Jezuitów polityka wzgldem dyssydentów.

1586-1608.

Wród planów wojennych przeciw Moskwie i Turcyi, uoonych
z Possewinem, a pochwalonych i popartych przez Syksta V, umar wielki

Stefan Batoiy d. 12 grudnia 1586 r. w Grodnie, w którym dla siebie rezy-

dency letni, dla Jezuitów kolegium gotowa. W dziesicioleciu jego m-
drych rzdów i pod jego opiek. Jezuici otworzyli akademi w Wilnie, ko-

legia w Poocku, Rydze, Dorpacie, Koloszwarze, Biaogrodzie, Krakowie

(dwa domy), Kaliszu, Lublinie, Niewieu, osiedlili si we Lwowie i z tych

nowych placówek, jak i z nieco dawniejszych w Brunsburgu, Putusku,

Jarosawiu i Poznaniu, rozpucili zagony misyonarskie literalnie po caej

rzpltej, a gboko w Siedmiogród; ogarnli sw icie apostolsk dziaal-

noci dwór królewski, wszystkie stany i warstwy, miasta i miasteczka,

wsie i obozy, szpitale i wizienia, a nauczajc w akademii i 12 szkoach

5.000 modziey, odmieniali z korzenia spoeczestwo cae, czynic je ka-

tolickiem a wiatem. Kazaniami ich, dysputami, uczonemi ksikami, szko-

ami i obcowaniem wreszcie, dziesitki paskich, wpywowych rodzin, setki

szlacheckich domów, tysice prywatnych osób, porzuciwszy nowinki reli-

gijne, wróciy do wiary ojców. O jedno i drugie, o owiat i uskromienie

rónowierstwa, politycznie take, jako czynnik rozkadowy szkodliwego,

a wzmoenie si katolicyzmu, który zawsze by podpor tronu, chodzio

wielkiemu Batoremu; dlatego z obozu pod Gdaskiem 1577 r. pisa » Je-

zuici s mi potrzebni* ; dlatego otacza si chtnie nimi, Arias i Laterna

byli jego spowiednikami i kaznodziejami, fundowa 6 kolegiów, dopomóg
do zaoenia innych, i prawie w przededniu mierci, ukada z prowincya-

em Campanem fundacy dwóch naraz kolegiów, w Grodnie i Brzeciu li-

tewskim.

Nigdy moe zakon nie sta w Polsce na takiej wyynie duchowej

i wietnoci akcyi SAVojej, jak za tego króla, bo sam szerokiej gowy i dziel-

nej energii, umia i chcia go uy, siy jego wyzyska i pój mu we
wszystkiem na rk.

Podobny mu by w szacunku i yczliwoci dla zakonu nastpca jego

Zygmunt III, ale nie posiada ani tej bystroci umysu, ani tej dzielnoci

charakteru, która daje inicyatyw, kierunek, porywa z sob do miaych
a mdrych czynów, jak odznacza si wielki Batory. Owszem, urodzony

w wizieniu, wychowany w sekciarskiej, dusznej atmosferze sztokholm-

skiego dworu, zamknity by w sobie i maomówny; »dowcipu i usposo-

bienia nieco ociaego i nie bardzo pojtnego*, jak si o nim wyrazi
Possewin, i dlatego powolny w myleniu i uparty w postanowieniu i dla-
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tego raz po raz popenia bdy, które si ciko odbiy na dugiem jego

panowaniu. Zato pomidzy wspóczesnymi monarchami, odznacza si nie-

zrównan prawoci i zacnoci charakteru, gbok, z przekonania pync
wiar i pobonoci, szczerem, nie dla politycznych rachub przywizaniem

do Stolicy w. i Kocioa, i umia, jak aden z królów po nim, zachowa
majestat korony i powag rzpitej na zewntrz.

Wiemy, e w wychowaniu jego, tylko religijno-moralna strona, naj-

pikniejsza w Zygmuncie, powierzona bya przez lat 10 Jezuitom, zwaszcza

Warszewickiemu, formowa za charakter, ksztaci umys jego sam król

Jan, i ochmistrz Grothusen, o którego naukowo-politycznem uzdolnieniu

nie wiele wiemy. Take w eekcyi Zygmunta, Jezuici nie wzili adnego
udziau; Possewin usun si do Brunsberga, wnet powróci do Woch
i osiad w Padwie; dla nich by arcyksi Maksymilian i kady król ka-

tolik równie dobrym. Gdy jednak wikszo narodu obraa Zygmunta kró-

lem, a Maksymilian popiera swój wybór orem, obieg Kraków i taje-

mnemi poselstwy i listami pozyska chcia (w padz. 1589 r.) krakowskich

Jezuitów, zwaszcza Skarg, dla swej sprawy, to oni list oddali hetmanowi

Zamojskiemu, i z ambony ostrzegli miasto przed podobn pokus.

Dnia 9 grudnia 1587 r. wjecha uroczycie 22- letni król Zygmunt do

Krakowa. Przybyli z nim dwaj Jezuici, Goyski spowiednik, Tomaszewicz

kapelan i zamieszkali w domu w. Barbary, Na miejsce Tomaszewicza po-

woa król w roku nastpnym »zotoustego« Skarg na kaznodziej.

I on mieszka u w. Barbary i tylko przez 10 lat od 1.592 do 1602 r.

razem z Goyskim zaj dwa pokoje na zamku królewskim. Obydwaj

towarzyszyli królowi do Rewia na zjazd z jego ojcem, Janem III szwedzkim,

w wrzeniu i padz. 1589 r. Wiadomo, e na owym zjedzie powrót Zy-

gmunta do Szwecyi by ju postanowiony, na tronie polskim mia zasi
arcyksi austr. Ernest. Có na to Jezuici? Odradzali usilnie, przypomi-

najc religijno- polityczne obowizki króla, a gdy go nie przekonali, Go-

yski 3 padz. »poegna« króla; Skarga uczj^ni to 5 padz., ale król

•egnania nie dozwoli* i nazajutrz, 6 padz. o godz. 3 popoudniu ogosi
rozkazy »do powrotu do Polski* na dzie 21 padz.

Gos powszechny zmian t w um^^le króla przypisa perswazyom

Skargi. On te przez lat 23 w kazaniach swych, zwaszcza sejmowych

i w pismach stawa odwanie w obronie powagi tronu i wadzy królewskiej,

nie ogldajc si na przymówki rónowierców, i doradza absolutum domi-

nium, tj^rani; on karci bez ogródki but i prywat »królików«, magnatów
polskich; swywol i anarchi szlachty, skpstwo dla rzpltj, chciwo, okru-

ciestwo dla poddanych; co wicej, pitnowa niesprawiedliwe prawa, na-

zywajc je »przeklte«; wykazywa, jak rónowierstwo sieje niezgod, a ta

•niezgoda niewol na nas przywiedzie*. Sowem, Ayj-stpi jako rzecznik

publiczny tronu, rzdu i adu, jako uosobienie sumienia publicznego, które

karci wszystko co ze, prawa, zwyczaje i ob3'czaje i nawouje do poprawy

bez wzgldu, czy to s instytucye jak sejmiki, sejmy i trybunay, czy l?or-

poracye i stany jak duchowiestwo i szlachta, czy ludzie prywatni i d}'-

gnitarze rzpltj.

To samo co Skarga, czynili, kady w swoim zakresie, inni Jezuici —
byli wyznawcami zasad powagi Kocioa i tronu; zwolennikami prawowitej
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wadzy, adu i porzdku; potpiali anarclii, swywol i Icad niesprawie-

dliwo bez rónicy stanu i osób. Ta ich bya polityka, innej oni nie mieli,

i nadaremnie pyta kto o ni.

A Zygmunt III? » Pitnem, wybitnem rzdów Zyg-munta III, sowa
s historyka Szujskiego, w polityce zewntrznej i wewntrznej, by punkt

widzenia katolicki. W zasadzie suszny, broni on Polsli na zewntrz od

osamotnienia, stanowi j w jednej linii obronnej z Rzymem, cesarzem

i Hiszpani... I wewntrz, jako dcy do unifikacyi religijnej ogromnej

przestrzeni (Rusi) rzpitj, Zygmunt III mia w zasadzie racy... Dla prze-

budowania spoeczestwa na jednolite katolickie, czyni wiele i skutecznie*.

Potrzeba byo tylko zmieni »najswawolniejsz, najniepraktyczniejszc form
rzdu, a tego Zygmunt nie umia i nie chcia. »Polityka jego z sumienia

i przekonania czerpana, wchodzi w kompromis z faszyw, niemoliw
form rzdu. Szacunku nie odmówili mu wspóczeni, nie odmówi historya,

win niepodolania wielkim zadaniom w przewanej czci naród na siebie

wzi mxisi«.

A wiec wielkich planów Batorego zawojowania, lub sprzymierzenia

najprzód Moskwy, a potem razem z ni zawojowania Turcyi gronej chrze-

cijastwu, Zygmunt nie przyswoi sobie, ani nawet do ligi w., propago-

wanej przez Klemensa VIII i jego nuncyuszów, pomimo, e rwao si do

niej jego serce, nie przystpi, ale owszem za wol sejmu 1595 r. odnowi
przymierze Polski z Turcy. Za to pragn zjednoczenia religijnego róno-

wierców, ju znacznie przerzedzonych za poprzedniego panowania, a bar-

dziej jeszcze, dysunickiej szecio milionowej Rusi, nie rodkami gwato-

wnymi jak konfiskaty, wizienia, wygnania, ale moralnymi, rozumiejc

doskonae, e jak rónice i wanie religijne osabiaj, tak jedno religijna

wzmocni wty organizm rzpltej. I w tern pomagali mu dzielnie Skarga

z Jezuitami, on za fundowa im jedne kolegia, pomaga do fundacyi dru-

gich, i okazywa im zawsze i wszdzie ask królewsk.

Pierwsza, najlegalniejsza zreszt bro, jakiej za porad nie Jezuitów,

ale nuncyusza Aldobrandini uy przeciw rónowiercom, bya ta, e korzy-

stajc z królewskiego prawa rozdawnictwa wakancyi, a majc przy równej

zasudze do wyboru midzy rónowierc a katolikiem, na wieckie dygni-

tarstwa, urzdy i starostwa forytowa katolika. Dostaway si one i róno-

wiercom i karci go o to tene Aldobrandini ju jako papie Klemens VIII,

piszc 1 lutego 1592 r. : »T3'mczasem sysz, e w sprawach publicznych

heretycy urzdy piastuj i w senacie siedz. Bagam... aby temu zemu
zapobieg*.

Druga bro bya aktem sprawiedliwoci. Przypominam, e 1552

i 1555 r. Zygmunt August przez t. z. interim zawiesi jurysdykcy biskupi,

a starostom zabroni wykonywa wyroki teje jurysdykcyi. Byo to rozpo-

rzdzenie tymczasowe, okolicznociami czasu i ludzi wywoane. Na protesty

nuncyuszów Mantuata i Commendoniego odwoa je i zniós sam król August

»mandatem do wszystkich urzdów królewskich* 20 padziernika 1568 r.

i drugim mandatem 1569 r. do urzdów królewskich i miejskich, ale man-

datów tych nie wykonano.

Otó Zygmunt III na prob synodu piotrkowskiego 1589 r. t sam
królewsk wadz zniós raz jeszcze interim, biskupom przywróci ich jurys-
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dykcye, a wojewodom, starostom i starostw dzierawcom mandatem 9 pa-

dziernika 1592 r. rozkaza, aby po dawnemu wyroki biskupie sueculari

brachio popierali, siby biskupi urzd swój i jurysdykcy swobodnie i bez

niczyjej przeszkody wykonywa mogli*. A nadto on sam w dobrach kró-

lewskich i starostwach kaza kocioy zabrane katolikom na zbory róno-

wiercze, przywróci. Uczynili to samo nawróceni do wiary ojców panowie

i szlachta w swych dobrach, i jak przedtem ich ojce i dziady wyganiali

ksi katolick, tak oni korzystajc z praw dziedzica, rozpdzali mini-

strów i zajmowane przez nich zbory oddawali katolikom jako ich dawn
wasno.

Czynili to samo biskupi w swych dyecezyach, po miastach zwaszcza,

a gdy napotkali na opór, wzywali pomocy króla i jego starostów. Tym
sposobem setki gmin dyssydenckich pozostay bez zboru, bo rzadko która

miaa zbór z nowa postawiony, albo bya w stanie wybudowa zbór nowy.

Pamita te naley, e rónowierstwo w Polsce byo egzotyczn rolin,

pielgnowaa j swywola i dza nowinek, korzenia gbszego nie zapu-

cia nigdy. Wnet j porzucili hojni panowie, magnaci, za ich przyldadem

szlachta. Powymierali te pierwsi jej krzewiciele, kótliwi, ale zuchwali

i uczeni, i nie zostawili nastpców, bo nie mia ich kto ywi i paci.

Szkoami te jezuickiemi i misyami, co rok nawracay si dziesitki

rónowierców, znacznych rodem i majtkiem. Pracoway nad ich nawró-

ceniem i inne zakony, odrodzone duchem i silne liczb, bo szkoy jezuickie

dostarczay im co rok nowych kandydatów. Tak wic bez opresyi i gwa-
tów, rónowierstwo, w wiecznej zreszt niezgodzie i swarach z sob, sabo,

topniao, niko. Zarzut przeladowania rónowierców, którym wielu histo-

ryków obarcza Zygmunta III, jest bezpodstawny.

Jezuitom w walce z rónowiercami hetmani Skarga; »Upominaniem

do ewanjelików« wskaza bro i wytkn plan walki. Na pierwszy ogie
wysa biskupów, oni niech reformuj kler, zaprawiajc go do czystoci

obyczajów, nauki, pilnowania suby boej; Oni niech zakadaj seminarya,

kolegia, szkoy, z którychby wyszli uczone doktory i mistrze i kaznodzieje

wymowne. Za biskupami pójd ksia, pójd Jezuici, i do nich to woa:
»miujcie dusze ludzkie i krew Chrystusow dla nich rozlan, a nie dugo
heretyki pokonamy prawd, pismem, kazaniem, dysputacy, przykady,

mioci ku nim i ludzkoci, modlitw za nie i gstemi u w. otarzy

ofiarami. To s nasze wojska i na tak przeciw wam (rónowiercom) wojn
woaj i lud pobudzaj*.

Plan Skargi wykona dopomóg król Zygmunt. Ju Batory mianowa
na biskupstwa mów »godnych i prawdziwie kocielnych*. Czyni to samo

Zygmunt III; nominacy biskupów i praatów uwaa za kwesty sumienia

i radzi si w niej czsto swoich .spowiedników Jezuitów; to te w dugim
szeregu biskupów z jego nominacyi, nie znajdziesz ani jednego, któryby

by »lich kreatur*, a byli midzy nimi biskupi wielcy i senatorzy mdrz}':

Maciejowscy, Gbiccy, Radziwily, Wyki, Wouccy, Wojnowie, Szyszkowscy

itd,, którzy w walce z rónowierstwem niemal dosownie wykonali plan

Skargi. Wykonali go i Jezuici, w szkoach, na ambonie i w misyach. Ka-

tolicyzm wzmaga si, potnia, czu si »pani i gospodyni* w Polsce,

a rónowierstwo przerzedzone i bezsilne, zeszo do roli »komornicy*, która
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tyle ma prawa i swobody, ile i co jej pani domu mie pozwoli. Wykazywa
to dowolnie Skarga w kazaniach i w szeregu rozpraw ulotnych 1592 i 1593 r.,

jak »Upominanie do ewanjelików« — » Proces konfederacyi dyssydentów

(1573 r.) o pokój religii wczety* — ^Przestroga do katolików o zachowaniu

si z heretykami*.

Rzecz jasna, e nie godzili si na t rol rónowiercy, e rewindy-

kacy kocioów i fundacyj katolickich uwaali za gwat i przeladowanie

i dlatego gravamina swe wnosili na sejmy 1601, 1603, 1605, 1606 r. — bez-

skutecznie, wic przystpili tumnie do rokoszu Zebrzydowskiego.

ROZDZIA IV.

Udzia Jezuitów w Unii brzeskiej i sprawie Dymitra Samozwaca
1595—1606.

§. 14. Unia Rusi z Rzymem w Brzeciu litewskim przygotowana
przez Jezuitów 1577—1596.

Pierwszy, który zwróci uwag na greck schizm 6-milionowego

narodu Ruskiego i zaj si smutn dol »Cerkwi ruskiej*, by znowu
Skarga, w kazaniach swych wileskich i w dziele »0 jednoci Kocioa
Boego pod jednym pasterzem* 1577 r., które ^bogatsza Ru wykupia i po-

palia*, wic wyda je powtórnie 1589 r. Polityczn donioso religijnej

unii Rusi przedstawi Batoremu i Zamojskiemu legat Possevino, w Wilnie

w maju 1582 r. Jezuita Herbest przez 22 lata »aposto Rusi* misyami swemi

i ksik: »Wiary Kocioa rzymskiego wywody i greckiego niewolstwa

historya* 1586 r.; Jezuici jarosawscy i lwowscy misyami swemi na Rusi,

Pokuciu, Woyniu, Podolu, Ukrainie, pozyskali Rzymowi kilka ksicych
i kilkadziesit szlacheckich rodzin ruskich, prawda e nie zawsze z schizmy,

bo czciej z kalwinizmu i aryanizmu, do którego »porzuciwszy star

greck wiar* przeszli. By wic grunt pod uni przygotowany. Myla
o niej »8tary lis* ks. Konstanty Ostrogski, którego dumie pochlebiao by
»reformatorem Cerkwi ruskiej*, naturalnie wedug swej gowy, da np.

»naprawy zwaszcza k o o sakramentów i innj^ch wymysów lu-

dzkich*; znosi si w tej sprawie z ruskimi wadykami, z nuncyuszem

Bolonetti i z Possewinem 1583 i 1584 r. Nie on jednak, ale kasztelan nie-

gdy brzeski, wadyka A^odzimirski Hipacy Pociej i Terlecki wadyka ucki,

obydwaj .przez biskupa uckiego Maciejowskiego pozyskani, dali pocztek

i poprowadzili dzieo unii do koca. Dopomóg im Skarga, bo wyjedna

u króla przyspieszenie tej sprawy i 600 zp. na podró rzymsk z obe-

dyency do Klemensa VIII.
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Na synodzie brzeskim od 6—10 padz. 1596 r., Skarga by jego sekre-

tarzem 1 pisarzem, Jezuici: Laterna, Nahaj i Rab, teologami; ale do dys-

puty z dysunitami nie przyszo, bo ci z legatem patryarchy carogrodzk.

Niceforem i kciem Ostrogskim na czele, urzdzili osobny soborczyk w Brze-

ciu, i na synod si nie zjaAvili. Wiadomo, e \vadjx3
,
przemyski Kope-

styski i lwowski Baaban, lubo akt unii podpisali, pozostali jednak w schi-

zmie, która pod oson najprzód kcia Ostrogskiego, potem kozaków, intryg

emisaryuszów carogrodzkich patryarchów, zuchwalstwem i uporem bractw

stauropigialnych podsycana i zasilana, rozdzielia Ru na dwoje, i dopiero

S3'nodem zamojskim 1720 r. zniesion zostaa.

Jak waln usug oddali Jezuici unii, reform jedynego ruskiego

zakonu Bazylianów, kady atwo pojmie. Z uni, z »rzymsk wiar«, przyj-

mowaa Ru szlachecka i inteligentniejsza, a nawet Bazylianie, take »ob-

rzdek rz^^mski*, latynizowaa si i polszczaa. Dlaczego? Bo aciski ob-

rzdek by panujcy w Polsce, mia episkopat, zasiadajcy w senacie, mia
liczny i wyksztacony kler wiecki i zakonny i bogat literatur religijn,

czego ruska Cerkiew nie miaa. Jezuici te, którym nie o narodowo rusk
czy polsk, ale o zbawienie dusz Judzkich chodzio, przekonani byli, e
wobec nieuctwa ruskiego kleru, (Bazylianie zrazu nieliczni, dopiero w po-

owie XVII wieku zaczli rozwija sw dziaalno), wobec braku katoli-

ckich ksig ruskich, atwiej si zbawi w rzymskim obrzdku, jak w ruskim

i to przekonanie swoje oznajmili Rzymowi.

Nie ulega wtpliwoci, e gównym powodem nieprzyjcia unii przez

wadyków przemyskiego i lwowskieg'o 1596 r., równie jak sabego, zbyt

powolnego rozwoju unii a przechodzenia na latynizm, bya ta okoliczno,

e wbrew paktom unii, 1595 r. spisanym, odmówiono biskupom ruskim

senatorskiej godnoci, i niedopuszczono nawet samemu metropolicie zasi
"W senacie, chocia dopomina si o to Klemens VIII na 4 zawody u króla

i jego ministrów. Stao si to gównie win oporu aciskiego episkopatu, który

z wyjtkiem Maciejowskiego, Sollkowskiego i kard. Radziwia, niedowierza

unii, traktowa z góry ruskich swych kolegów, jakoby niszych od siebie,

bo skromniej uposaonych.

Jezuici, a nawet Skarga, zachowali w draliwej tej ale doniosej

sprawie neutralno. Dlaczego? Przypuszczam, e równie jak król, nie chcieli

sprzeciwi si potnemu episkopatowi aciskiemu.

§. 15. Dymitr Samozwaniec i Jezuici. 1604—1608.

Gonym na ca Europ wypadkiem, byo zjawienie si w Polsce

Dymitra Samozwaca, cara Moskwy, Powszechnie przj^pisywano autor-

stwo jego Jezuitom — oni za podrzdn i to czysto religijn odegrali

w nim rol.

Kto by Dymitr Samozwaniec? do dzi nie wiadomo, ani jak drog
dosta si do Brahina na dwór kcia Adama W^iniowieckiego 1608 r. To

pewna, e ksi Adam uzna go za prawdziwego Dymitra, syna Iwana

Gronego, i poleci go bratu swemu stryjecznemu Konstantemu Winio-

wieckiemu, wojewodzie kijowskiemu, ten za wysa go na dwór swego

JEZUICI W POLSCE. O



~ 34 —

tecia Jerzego Mniszcha, wdy sandomirskiego. Tu poznawszy Maryn,
zakocha si Dymitr, prosi i otrzyma jej rk. W padzierniku 1603 r.

Mniszeci i Winiowiecki powiadomili o zjawieniu si Dymitra króla, nun
cyusz za Rangoni papiea Klemensa YIII.

W marcu 1604 r. na yczenie króla, Winiowiecki przywozi Dymitra
do Krakowa, umieszcza go w kamienicy Mniszcha, który na cze mnie-

manego carewicza wydaje wielki obiad.

Zdania rady senatu byy podzielone. Kanclerz w. 1. Lew Sapieha,

prymas Tarnowski, bisk. krak. Maciejowski, wda Zebrzydowski, gosowali

za podjciem sprawy Dymitra, w nadziei skojarzenia unii i wieczystego

sojuszu Polski z Moskw. Król przychyli si do tego zdania, d. 15 marca

przyj na publicznem posuchaniu Dymitra, da wymijajc ale askaw
odpraw, a nie mogc bez sejmu wmiesza siebie i rzplt w jego spraw,
pozwoli, aby j podjli panowie polscy na wasn rk, pod przewodni-

ctwem Jerzego Mniszcha. Wnet potem, 19 marca, Dymitr mia posuchanie

u nuncyusza; dziki agitacyi Mniszcha, sta si osob gon, senatorowie

i praaci skadali mu wizj^ty.

Zoy mu j 81 marca take prepozyt domu w. Barbary, Kasper

Sawicki — i tu dopiero rozpoczyna si czysto religijna rola Jezuitów.

Skarga, Sawicki, Grodzicki i Barcz, mieli w pierwszej poowie kwietnia

1604 r. cztery konferencj^e z Dymitrem, nie o polityce, ale o pochodzeniu

w. Ducha, o komunii pod jedn postaci, o prymacie, czycu, odpustach.

Rezultat konferencyi by ten, e d. 17 kwietnia Dymitr przybrany w ka-

pic arcybractwa Miosierdzia, wprowadzony przez Zebrzydowskiego do

domu w. Barbary do celi O. Sawickiego, odprawi przed nim spowied
z caego ycia i zoy wyznanie katolickiej wiary, komuni za w. i bierz

mowanie przyj 24 kwietnia w kaplicy nuncyatury z rk nuncyusza. Na-

zajutrz, poegnawszy króla, opuci Kraków, aby si uda do Sambora na
dwór Mniszcha, gdzie 25 maja i 12 czerwca spisano intercyz lubn Ma-

ryny z Dymitrem, zbierano wojska, a byo tego wojska oprócz Kozaków,

700 Polaków dobrej szlachty.

Przy tych to polskich chorgwiach, kapelanami byli od czerwca

1604 r. dwaj modzi Jezuici: Jdrzej Lawicki i Mikoaj Cyrowski, z roz-

kazu prowincyaa, a na prob Dymitra. Wyprawa jego wojenna równaa
si pochodowi tryumfalnemu. Zimowano w Putywlu a do 15 maja 1605 r.

Kapelani, oprócz duchownych zaj i usug, zaczli 20 kwiet. dawa
Dymitrowi, na usilne jego proby, lekcye retoryki i filozofii, i to Avobec

trzech bojarów moskiewskich jako wiadków; ale ju 24 kwiet. zaniechali

tego, bo gruchno w miecie i obozie, e Dymitr wchodzi z Jezuitami

w konszachty polityczne.

Dnia 30 czerwca 1605 r., Dymitr z swymi Polakami i kapelanami

ju wszed tryumfalnie do Moskwy i rozsiad si w Kremlinie, w którym

niedawno przedtem umar na parali czy te otruty, car Borys Godunow,

zamordowani car Fiedor i matka jego. To moe teraz zawezwie Dymitr

Jezuitów do politycznej roli? Krótkie byy jego rzdy, trway tylko 11 mie-

sicy ; w tym czasie, dopiero 13 i 14 grudnia 1605 r. prosi ich na rozmow.
W jakim celu? Oto w listopadzie 1605 r. wyprawi sekretarza swego Bu-

czyskiego, kalwina czy nawet aryanina, do nuncyusza w Polsce, aby
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przeze uzyska u Pawa V tytu imperatos, cesarza z boej aski, i dys-

penz dla cafowej Maryny, przejcia na obrzdek i wiar wsciodni, a ro-

zumiejc, e jedno i drugie napotka na powane trudnoci u Stolicy w.,
chcia sobie j zjedna poselstwem Jezuity, oznajmujc o swem wstpieniu
na tron carski i obiecujc wielk wojn tureck w lidze z cesarzem i Polska,

byleby mu papie do ligi dopomóg.
Stano na tern, e O. Lawicki sprawi poselstwo, a O. Cyrowski

pozostanie jako kapelan Polaków i katolików w Moskwie. Jako w popim
stroju, bo tali si ubierali Jezuici w Moskwie, wyruszy O. Lawicki w drog,
dnia 4 lutego ju mia posuchanie u króla Zygmunta III w Krakowie, na-

zajutrz pody z O. Stan. Kryskim do Rzymu, a 11 kwiet. opuci Rzym
z powrotem do Moskwy.

Pawe V gotów by nada Dymitrowi tytu imperatora, bo przez

nuncyusza Rangoni pyta, cz}' to nie bdzie z uraz Zygmunta. Do Dy-
mitra te wyprawi jeszcze przed przybyciem O. Lawickiego do Rzymu,
legata, hrabiego Rangoni, bratanka polskiego nuncyusza, który mia uro-

czyste posuchanie u cara 16 lutego 1606; chcia jednak, aby Dymitr za-

suy na t ask, i da w instrukcyi danej 10 kwietnia O. Lawickiemu,

aby Dymitr, nie czekajc dojcia ligi, wyda wojn Turkom, równoczenie
za wyprawi posów swoich do cesarza i polskiego króla o pomoc i posiki,

a nuncyusze popr gorco te starania.

Zanim z t odpowiedzi pose carski Lawicki zdoa powróci do

Moskwy, zaszy tam wane wypadki.

Dymitra pooenie w Mosliwie byo istotnie trudne. Wjstpi, nie

jako car srogi, okrutny, opierajcy panowanie na Cerkwi wschodniej, na
niewoli i ciemnocie narodu, ale jako imperator, monarcha ludzki, askawy,

pragncy reformy Moskwy w duchu cywilizacyi zachodniej, zwolennik

Rzymu, przyjaciel Polski — i rzecz jasna, zosta przez swoich niezrozu-

miany, co gorsza, wzgardzony i zniewaony. Trzech braci kniaziów Szuj-

sl\;ieh, stano na czele malkontentów i ju w listopadzie 1605 r. detroni-

zacya i mier Dymitra bya rzecz postanowion, czekano tylko na przy-

jazd Maryny, aby drogie prezenta od Dymitra ze skarbca carskiego dane,

nazad przywioza.

Jako przywioza 12 maja 1606 r. po 4-miesicznej podró3^ Towa-

rzyszyli jej 4 ksia Bernardyni Samborscy, jako spowiednic}'^ i kapelani,

a 5-ty O. Kasper Sawicki, jako kapelan jej orszaku, w rzeczy za samej

jako ochmistrz i opiekun modej carowej, dany jej z ramienia nuncyusza.

Dymitr zajty przj^jazdem ukochanej Maryny, jej koronacy 18 maja i fe-

stynami, nie myla o Jezuitach, dopiero 25 maja, na prob carowej, da
caogodzinne posuchanie O. Sawickiemu. Po przyjciu z rk jego upomin-

ków od papiea i jeneraa zakonu, Dymitr rozmawia wiele o sprowadzeniu

prowincyaa i Jezuitów, oraz ich studentów z Litwy, w celu zaoenia
kolegium i otwarcia szkó w Moskwie i innych miastach; przechwala si,

e ma sto tysiczn armi gotow do boju, ale nie wie jeszcze, przeciw

komu j wyprawi; tu skary si na Zygmunta, który mu tytuu impera-

tora odmawia; wkocu objawi yczenie, aby Sawicki pozosta w miecie,

i mia kadej chwili wstp wolny do niego.

W dwa dni potem, 27 maja, Dymitr »zgin od spiskowych*, a z nim
3*
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400 Polaków. Maryn i jej frauencymer shabiwszy, wtrcono do monasteru

w Moskwie, potem wraz z ojcem jej Jerzym Mniszchem, który zataraso-

wawszy si w swem mieszkaniu, broni do upadego, deportowano do Jaro-

sawia. Puszczona wolno 1608 r., dala si Maryna zabra w niewol Dymi-

trowi II, i uznaa go jak wiadomo, za swego maonka.
Có si stao z Jezuitami? O. Cyrowski nazajutrz po katastrofie,

przeniós si do onierzy poskici, trzymanycli pod stra, aby im nie
pomoc duciown, i razem z nimi za ukazem cara Wasyla Szujskiego,

puszczony wolno, wróci do Polski. O. Sawicki z dwoma brami zakonnymi

uwiziony, trzymany by razem z polskimi posami. Olenickim i Gosiew-

skim, i 300 Polakami w jednym budynku i suy im jako kapelan wi-

zienny, dopiero po zawarciu czteroletniego rozejmu przez nowych polskich

posów Sokolnickiego i Witowskiego 27 lipca 1608 r., odzyska wolno,

2 sierpnia pod eskort 500 jazdy, razem z innymi wyruszy ku granicom

Litwy, i 30 sierpnia w Wieliu, pierwszym zamku polskim, odpiewa

dzikcz3'nne Te Deitm.

Oto rola Jezuitów w sprawie Dymitra; podrzdna i wycznie reli-

gijna, bo nawet legacya rzymska O. Lawickiego, której nie dokoczy —
bawi jeszcze w Krakowie, gdy Dymitra zabito — nosi wyran cech

ogólno -chrzecijask, religijn. Sprawom za dwóch innych Dymitrów,

II i III, Jezuici pozostali cakiem obcymi.

ROZDZIA V.

Rokosz Zebrzydowskiego wzmacnia znaczenie Jezuitów w Polsce

Nowe kolegia — Jezuici pisarze.

§. 16. Rokosz Zebrzydowskiego — Bdy króla Zygmunta. 1592—1608.

Podczas tragedyi Dymitra w Moskwie, rozgr3'wala si w Polsce do-

niolejsza w nastpstwach tragedya wojny domowej — rokosz, czyli bunt

Zebrzydowskiego.

Skaday si na liczne czynniki: wygórowany indywidualizm szla-

checki, który króla odar z wadzy, duchowiestwo i senat zniwelowa

z szlacht, odtrci mieszczan, uciska chopów; obraone ambicye i zawie-

dzione w swych rachubach prywaty; anarchiczne ywioy, które od lat 50

nagromadzia buta, niesforno i niezgoda rónowierców — wreszcie bdy
króla Zygmunta.

Pierwszym bdem, nazwabym go grzechem pierworodnym jego

panowania, byo usunicie kanclerza Jana Zamojskiego od steru spraw

rzpltj i od boku królewskiego. Mody król chcia sam rzdzi, ciya mu
moralna przewaga i mentorstwo kanclerza, wola wic otoczy si ludmi
mniej zdolnymi a potulnymi. A jednak tylko z Zamojskim i przez niego

móg Zygmunt dokona, co zacz Batory, okieznania rozpolitykoAvanej
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szlachty, zmiany regulaminu elekcyi i »naJ8wawolniejszej, najniepraktj^-

czniejszej formy rzdu«, która królowi wizaa rce, wydawaa na jatki

mieszczanina i chopa.

Zamojski popularny u »cnej braci*, umiejcy do niej przemówi, nie

dopuciby nigdy do rozdziau tronu od narodu, do samowolnych zjazdów,

sejmów inkwiz3X.yjnych, rokoszu. Ignorowany, odsunity de facto od rady

i zaufania królewskiego, czu si uraonym, pol;rzywdzonym i grzesznym

zwyczajem ówczesnych »królików«, identyfikujc swoje ja z rzplt, w imi
obrony jej praw i wolnoci, przeszed do obozu krzykliwej szlachty, stan —
on kanclerz, pierwsza rada króla — na czele opozycyi, zwoywa samowolnie

zjazdy, na których wytacza skargi na króla a nie zawsze sprawiedliwe.

Skary n. p. e król nie podzielajc jego antypatia do domu habsburskiego,

ale idc za tradycy Jagiellonów, utrzymuje sojusz z cesarstwem i dla

umocnienia jego, eni si z arcyksiniczk austryack Ann. To znów
obwinia go o »praktyki austryackie«, t. j. o tajemne ukady oddania ko-

rony polskiej arcyksiciu Ernestowi.

Istniay pewne praktyki, » poufna ugoda«, i byy drugim bdem
Zygmunta, który powinien by przewidzie, e u podejrzliwej szlachty po-

dadz go w nienawi; rozpoczy si za w wrzeniu 1589 r. w Rewlu,

gdy król Jan szwedzki, nakoni syna Zygmunta do powrotu do Szwecyi,

a zrzeczenia si korony polskiej. Prowadzi je Inflantczyk Lambert Wrader,

nie aden Jezuita, ale w tekcie »poufnej umowy* Zygmunta i »asseku-

racyi« Ernesta stao 2 razy wyranie, »jeeli na to wspólne zdanie i zgoda

stanów wietnego Królestwa polskiego i W. Ksistwa Litewskiego nastpi*

cum voto et consensu satuum ordinumue Incliti Reg ni Poloniae et M. V. TAthu-

aniae. Klauzula ta odbiera ukadom charakter tajnj^ch, zgubnych praktyk,

a jednak Zamojski na sejmie inkwizycyjnym 1592 r. wytoczy królowi for-

malny proces »o praktyki rakuskie« i pomimo upokarzajcej deklaracyi

króla zoonej w senacie, pai' do inkwizycyi, a czas sejmowy upyn
i sejm rozeszed si na niczem, najgorszym na prz3'Szo przykadem.

Zamojski wyszed z sejmu tego pobitym, bo ani do inkwizycyi nie

doprowadzi, ani uchway, wykluczajcej raz na zawsze dom habsburski od

polskiego tronu, nie przepar. W dodatku zrazi króla raz na zawsze do

siebie. Wprawdzie nuncjusz Malaspina, uywszy porednictwa ks. Skargi

u króla a magnatów u kanclerza, pojedna obydwóch; ale bya to atana

przyja, trwaa lat 11, kanclerz sam si teraz usuwa od dworu, zast-

powa go ksidz podl<;anclerzy Jan Rola Tarnowski, m zacny, ale zdol-

noci miernych; zato jako hetman, stacza krAvawe a zwyciskie boje z ko-

zactwem, Modawi, Woosz i Szwedami.

Ale znów, gdy król owdowiawszy 1598 r., umyli eni si powtórnie

z siostr pierwszej ony Anny, arcyksiniczk Konstancy, Zamojski z »kan-

clerzystami* wystpi przeciw królowi na sejmie 1603 r., a bardziej jeszcze

na sejmie 1605 r., gdzie krzykliwa opoz\'c%'a wstrzymaa wszellcie obrady,

dopokd król wakansów nie rozda i z zarzutów si nie usprawiedliwi. Sejm

rozlaz si, nic nie uchwaliwszy. Zamojski, który na tyra sejmie podobno

wcale nie przemawia, przy poegnaniu na pokojacli królewskich odradza

Zygmuntowi maestwa z siostr po siostrze; w kilka tygodni potem dnia

3 czerwca umar, paraliem tknity, w Zamociu.
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Odradzali to maestwo przedtem i potem inni senatorowie, krom
bisk. krak. Maciejowskiego i kilku adtierentów dworu. A Jezuici nadworni?
Zasign najpierw ich zdania Zygmunt jeszcze 1602 r. Skarga by wrcz
przeciwny maestwu z siostr po siostrze, bo nie przynosi bogosawie-
stwa boego, pomimo dyspensy papieskiej, o któr król prosi i otrzyma,
i ostrzega przed nowemi podejrzeniami i krzykami partyi anti-rakuskiej;

widzc upór króla, zada dymisyi z dworu, na swe miejsce przedstawi

O. Grodzickiego. Po dugici targach da mu j król, ale wnet j odwoa,
i jak si zdaje, przez prowincyaa Dandini poali si na przed jeneraem
Akwawiw, gdy ten odpowiadajc na listy Skargi, poleci mu nie miesza
si do sprawy maestwa królewskiego, któr król przedoy papieowi,
a niemao senatorów przedstawio swe zarzuty. Skoro wic sprawa roz-

strz3'ga si przed forum Stolicy w., to nie wypada ani Skardze, ani Jezu-

itom wogóle, o niej swego zdania wypowiada i do niej si miesza. Jako
Pawe V brevem z d. 12 i 13 wrzenia 1605 r. pochwali maestwo króla,

jako »rzecz arcypoyteczn dlachrzecijastwa«, udzieli potrzebnych dyspens,

a kard. Maciejowskiego mianowa legatem a latere do dania lubu, który

si odby wraz z koronacy Konstancy! 12 grud. 1605 r. w Krakowie.

Z powodu przygotowania mieszka dla goci weselnych na Wawelu,
król poleci Mikoajowi Zebrzydowskiemu, wdzie krak. opuci kamienic
na zamku, do czasu i z grzecznoci mu uyczon. Dotknity tern wojewoda
mia powiedzie: »ja z kamienicy, ale król ustpi z Królestwa*, i uwaajc
si za »spadkobierc myli wielkiego Zamojskiego*, stan na czele osiero-

conej partja kanclerskiej, w zimie 1605—6 r. zawiza po cichu w Krakow-
skiem konfederacy, a na sejmiku w Proszowicach wytoczy publicznie

swoje przeciw królowi zarzuty, woajc: »umar Zamojski, obroca swobód
naszych, lecz nie umiera stan rycerski, on sam prerogatj^w swoich powinien

by stróem* i dokaza tego, e sejmik uchwali zjazd powszechny rycer-

stwa do Stycy na d. 9 kwietnia 1606 r., a wic wtenczas, gdy si odby-

wa jeszcze sejm walny, zwoany na 6 marca.

Pocztek rokoszowi dany — ojcem jego duchownym » wielki* Jan
Zamojski, niedonym wodzem jego Zebrz3^dowski. Pod jego komend
stanli rónowiercy, liczni krzykacze i awanturnic}': Janusz Radziwi ke
na Birach, wda rawski Grudziski, kaszt, parnawski Stabrowski, kalwin

Piotr Gorajski, Stanisaw Dyabe Stadnicki, Szczsny Herburt, Piotr aszcz
i wielu innych.

Nic dziwnego, e z takich mów zoony rokosz, wystpi wrogo
take przeciw Jezuitom.

§. 17. Artyku 28-my rokoszan przeciw Jezuitom — Obrona Skargi

i sejmu. 1606-1607.

Wiemy, e herszt rokoszu Zebrzydowski wspófundatorem by kole-

gium lubelskiego, wielbicielem Skargi, zaoycielem arcybractwa miosier-

dzia w Krakowie, pan »pobony i dugiej modlitwy, ale twardej gowy
i w zdaniu uparty*, jak go zcharakteryzowa jezuita Jan Wielewicki. Wic
te ani w Proszowicach, ani w Korczynie, ani w Stycy, nie dopuci
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»cnej braci* atakowania Jezuitów, pomimo e czu si uraony kazaniem

wielkopitkowem 30 marca 1606 r. w kociele w. Barbary, pomimo e ks.

Skarga, za wiedz króla i senatu, wyprawi si (najniepotrzebniej) do niego

do Lanckorony w marcu 1606 r., aby go odwie od zapowiedzianego

zjazdu w Stycy, i nie szczdzi mu prawd twardych, a on czu si wido-

cznie obraon^^m. W uniwersale bowiem, który, jak drugi król wyda do

narodu 6 kwietnia, dotkn osobicie ks. Skargi, zarzucajc mu, e lubo

ksidz i zakonnik, wdaje si w sprawy wieckie i razem z Bobol, lepem
jest narzdziem Austryi. Ale ju na zjedzie rokoszan w Lublinie dostao

si Jezuitom. Zebrzydowski przeszkodzi temu nie móg, dyssydenci uroli

mu ponad gow; a moe te i nie chcia. Wiedzia bowiem, e w czerwcu

1606 r. Stan. ókiewski mia w kolegium jezuickiem schadzk z podskar-

bim Firlejem, po której Jezuit O. Kulesz pchn do Warszawy z ostrze-

eniem do króla, sam za nazajutrz z wojskiem opuci Lublin i otwarcie

przeszed do »regalistów«. Wic te kalwin Gorajski woa 11 lipca w kole:

"Jezuici to s faces (pochodnie) domu rakuskiego, fautores peregrinorum con-

siliorum in republica. Do tego przyszo, e pan senator do pana Jezuity

chodzi po porady*. Przed nim jeszcze katolik Herburt w filipice przeciw

domowi austryackiemu dowodzi, e »Causae adjuvantes (pomocnicy) do

zego — nasi ksia Jezuici. Wypadli z domu tego (austryackiego) jako

kurcz z jaja; to s emisarzy, wanie szalbiei*ze, którzy nami handluj*.

Skoczyo si na tej podjazdowej zaczepce; w 34 grawaminach lubelskiego

zjazdu do króla i senatu, niema wzmianki o Jezuitach.

Dopiero w Pokrzywnicy pod Sandomierzem, komisya 12 czonków
spisaa 73 grawamina, z których deputacya 24 czonków wybraa i uchwa-

lia 67 artykuów, a 28-my przeciw Jezuitom, zredagowany przez Stani-

sawa Dyaba Stadnickiego. Spierano si dugo nad nim, wreszcie marsza-

ek rokoszu, Janusz Radziwi, zostawi go do decyzyi samych tj^lko ka-

tolików, i ci, w liczbie 17, zawotowali go. da ten artyku:

1. Jezuitów, którzy doradzaj prywatnie i w kazaniach absoliitum do-

minium, gani prawa i wolnoci polskie i do tumultów ludzi wzruszaj,

niech król JM. wydali ze swego dworu i zastpi ich ksi wieck.
2. Jezuitów cudzoziemców niech król JM. wydali z caej Polski i Li-

twy w cigu 12 niedziel.

3. Jezuitom król JM. w sprawach publicznych niech nic nie komuni-

kuje, ani si ich radzi, ani do siebie wzywa.

4. Jezuitom, ani król JM., ani nikt inny, nowych fundacyi czyni
nie ma. Istniejce dotd kolegia ich i domy maj by zniesione, a majtki
w cigu dwóch lat przez nich wyprzedane, inaczej przejd na fundusz

akademii krakowskiej, albo na szpital dla ludzi rycerskich. Wszelako po-

zostawi im naley 8 kolegiów: w Poznaniu, Kaliszu, Wilnie, Lublinie,

Brunsbergu, Putusku, Jarosawiu i Niewieu.
5. Jeeliby Jezuici do tej uchway nie zastosowali si, podpadaj ka-

rze W3'gnania z rzpltej.

6. Poniewa za ich instrumentum (narzdzie, podkomorzy Bobola) na

pokojach królewskich przebywa, przeto i tego niech król JM. ze dworu
swego wydali.
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Artykuy rokoszan czj^tane byy 14 wrzenia na radzie senatu w Wi-

licy, gdzie przy lirólu zebrao si 38 senatox'ów i 7.000 doborowego rycer-

stwa i wiele szlachty osiadej. Odrzucono je wszystkie. Kou rycerskie,

w kociele wilickim zebrane, artykuu 28 przeciw Jezuitom nie pozwolio

nawet odczyta. Jenera Akwawiwa listami. Skarga ustnie i pisemnie je-

dnali zakonowi potnych obroców jak: kanclerz Pstrokoski, wojewoda

poznaski Hieronim Gostomski, kasztelan ki"akowski Janusz Ostrogski

i inni. SlNUteczniej jak oni, sam Skarga wystpi w obronie swojej i za-

konu, najprzód w kazaniu wiickiem d. 17 wrzenia wobec króla, senatu

i r3^cer8twa, dwa razy w tym jeszcze roku drukowanem, potem w osobnem

dzieku »Próba zakonu Soeietatis Jesu«, w kwietniu 1607 r. wydanem, wy-

kazujc bezpodstawno i sprzeczno zarzucanych win a niespi^awiediwo

kar za nie, i ju 20 wrzenia pisa do jeneraa zakonu: »Nie ma si wic
co stracha Wielebno Wasza. Wszystko ocalone. wite Towarzystwo na-

sze dobrze tu usadowione i uynione. Przeciw Bogu, królowi i ducho-

wiestwu podniesiono wojn*.

Artj^kuy rokoszan przyszy raz jeszcze pod obrady na sejmie

28 maja 1607 r. Z kolei zaczto czyta artyku 28 przeciw Jezuitom. »Nie

czyta tego bezecnego artykuu, nie czyta*, podniosy si do liczne

gosy. Przeczytano jednak. Broni go Gorajski gównie tern, e nie ewangelicy

g'o uoyli ale katolicy. Na to mu Jdrzej Stadnicki, »ae te i protesto-

wali katolicy* (Wapowski, Mieyski, Zaremba i inni). Po duszej dysku-

syi, w której wiele na obron i pochwa Jezuitów powiedziano, zakonklu-

dowa marszaek sejmu Feliks Kryski: poniewa, jak syszelimy od Go-

rajskiego, ewangelicy nie byli autorami 28 artykuu, poniewa i katolicy,

jak z obecnej dyskusyi widzimy, nic przeciw Jezuitom nie maj, przeto

artyku 28 upada. A tu podnosi si pose z ziemi dobrzyskiej a za nim

inni i stawia wniosek » przywrócenia Jezuitów* do Torunia i innych miast

pruskich, skd nieprawnie zostali wydaleni. Dyssydenci, chcc by w swej

neutralnoci wzgldem Jezuitów konsekwentni, wstrzymali si od prote-

stu. Nazajutrz, 29 maja marszaek Kryski poda pod obrady wniosek po-

sa dobrzyskiego. Jedyny senator, dyssydent obecn}' na sesyi, zapewne

Janusz Radziwi, dowodzi, e nietylko dyssydenci, ale niektórzy katolicy

i gos powszechny zarzucaj Jezuitom mieszanie si do wszystkich spraw

publicznych. Marszaek prosi o dowody; nie poda ich oponent. Wtenczas

obydwaj kanclerze, Maciej Pstrokoski i Lew Sapieha, niektórzy biskupi,

zwaszcza krakowski, Wojciech Baranowski, i senatorowie wieccy stanli

wymownie w obronie Jezuitów. Na to ów senator oponent zarzuci, e Je-

zuici namaM-iaj króla, aeby urzdy dawa raczej katolikom jak dyssy-

dentom. Podniós si wojewoda poznaski Hieronim Gostomski i rzecze:

sporo posiadam dygnitarstw i urzdów, ani jednego nie wyprosili mi Je-

zuici i WM. masz ich dosy, a który otrzymae od Jezuitów? Ale ks.

Skarga, rzecze oponent, miesza si do polityki, by bowiem w Lanckoronie

u Zebrzydowskiego, aby go odwie od rokoszu. — Na to biskup wileski

Wojna: Possewin si miesza, bo skojarzy spokój z Moskw w najuczciw-

szych warunkach, karzcie za to wszystkich Jezuitów. Powsta miech

Av izbie, a marszaek zakonkludowa konstytucy p. t. »Re8tytucya expul-
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sionis Patmm S, J. do kocioa i szkoy toruskiej* l^u wielkiej radoci

nietyllco Jezuitów, ale i caej partyi katolickiej.

Wspomniany wyej jalso instrumentum Jezuitów, dworzanin, potem

podkomorzy król. Andrzej Bobola, którego wydalenia ze dworu domaga
si artyku 28-my rokoszan, nalea do t. z. kamarylli królewskiej. Wliczano

do niej pann Urszul Mejerin, ochmistrzyni frauencyraeru królowej, Je-

zuitów nadwornycli, podkanclerzego potem prymasa ks. Jana Tarnow-

skiego, podczaszego kor. potem wojev/od krali. Jana Tczyskiego, pod-

kanclerzego Stan. Miskiego, marszaka w. k. Jdrzeja Opaliskiego, ka-

sztelana wojnie, potem marszaka Zygmunta M3^szkowskiego, podkomorzego

Teodora Denliofa i kilku innyci. Stworzy j w opinii szlachty Zamojski,

utrwali Zebrzydowski, przekaza potomnoci historyk bisk. przem. Piasecki;

za nim powtarzaj inni. Zj^gmunt w kadej waniejszej sprawie publicznej

da wotów senatorów, na sejmie, na radzie senatu albo listownie; da
i od Zamojskiego, jak tego dowodz drukiem ogoszone listy króla i odpo-

wiedzi kanclerza. Ale w potocznych sprawach, w nominacyach biskupów

i rozdaniu wakansów, zasiga informacyi od najblisz^^ch osób, od swych

ministrów i zaufanych dworzan. Czynili to przecie i czyni po dzi dzie
inni królowie i nikt im tego nie poczyta za win. Prawd jest, e przy

nominacyi, zwaszcza biskupów, albo w sprawach wtpliwj^ch, król nieraz

pyta o zdanie i rad swego spowiednika Jezuity Goyskiego, a potem

Markwarta i t. d., ale mia prawo do tego, bo to bya dla kwestya su-

mienia, jak wspomniaem wyej. Skarga publicznie gosi: »w wieckie

polityczne sprawy my si z królem JM. nie wdawamy, bo to nie nasz ro-

zum, ani si tego uczym«.

§. 18. Kolegia i domy w pierwszej dobie rzdów Zygmunta III.

1592—1608. — Jezuici pisarze.

Winowajcy rokoszu rozgrzeszeni zostali powszechn amnesty króla

JM. na sejmie 1609 r., i wrócili do swoich zaj, ale powaga tronu sponie-

wierana, anarchia ulegalizowana, król, który usunwsz}^ Zamojskiego, »naj-

kapryniejszej, najniepraktyczniejszej konstytucyi« zmieni nie by w sta-

nie, wic j obchodzi i omija — teraz po tylu upokorzeniach da za wy-

grane, i zostawi wolny bieg rozwojowi nastpstw »bdnego koa instytu-

cyi polskich*.

Wielogowe monowadztwo, »króliki«, jak ich Skarga nazwa, pod

osona »równoci szlacheckiej* teroryzujce szlacht, podzielio rzplt na

tyle drobnych pastewek, ile byo monych rodów, a kady ród w imi
»dobra rzpltej* szuka wasnych korzyci i zaszczytów.

Zawierucha rokoszowa nie zachwiaa jednak drzewem zakonu Jezui-

tów. Zygmunt III pozosta jak byl opiekunem jego i przyjacielem. Sam
wprawdzie zaoy dla dwa kolegia z wspania bazylik w. Pioti'a

w Krakowie i w Orszy, ale innym kolegiom dopomaga królewsk rk,
a czsto hojn jamun.

Za jego askawych rzdów, do 1608 r. dawniejsze domy w Bruns-

bergu, Putusku, Wilnie, Poznaniu, Jarosawiu, Polocku, dwa w Krakowie,
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Lwowie, Lublinie, Kaliszu, Niewieu rozrosy si w powane kolegia

i g-machy; przybyy nowe: w Gdasku, Toruniu, Sandomierzu, w Krakowie
w. Piotra, Warszawie, dwa domy w Wilnie, w ucku i Kamiecu po-

dolskim.

I z tych to 21 kolegiów i domów, podzielonych 1608 r. na dwie pro-

wincye, polsk i litewsk, rozchodzia si na Koron i Litw zbona praca

zakonu nad pokonaniem rónowierstwa »religijnie i politypznie zgubnego*,
a wzmocnieniem katolicyzmu nietylko w szkole i na ambonie, ale take
i piórem, bo i rónowiercy szermierzyli niem dzielnie przeciw Kocioowi
i Stolicy w. Wic te wszystkie niemal dziea jezuickie tego 50-lecia s
treci religijnej, a cech ich polemika.

W pierwszym rzdzie wystpuj kaznodzieje — apologeci katolicy-

zmu: 00. Jakób Wujek, Piotr Skarga, Stan. Grodzicki, Marcin miglecki,

Fryderyk Bartcz, Marcin aszcz, Benedykt Herbest, Szymon Górski, Jan
Conarius. Ludzie ci z katedry profesorskiej i z ambony gosili prawd Bo
i pisali ksigi; autorstwo nie byo dla nich »rzemio8em« cz}^ powoaniem;
nie byo te i>zabaw«, ale broni zaczepno-odporn, przyczynio si jednak

niezmiernie. Wujka zwaszcza i Skargi, do wyrobienia jzyka polskiego,

do wzbogacenia i uwietnienia literatury naszej.

Za nimi id apologeci szkolni. S to uczeni mistrze teologii i filozo-

fii przewanie cudzoziemcy; czas wolny od profesorskiej katedry obracaj

na dysputy z innowiercami i na pisanie rozpraw teologiczno-polemicznjch:

00. Wawrzyniec Faunt, Emanuel Vega, Jan Huber, Adryan Jung, Hiero-

nim Stefanowski, Justus Rab, Wawrzyniec Nicolai Norweg.

Tym szermierzom, wojujcym kad broni i na kadem polu, do-

trzymuj placu onierze liniowi. Kaznodzieje i oni, pisarze i oni, ale pra-

wdy wiary i ascez tumacz spokojnie, a pouczajc wszystkich, wprost

nie walcz z nikim.

Prym trzymaj: 00. Szymon Wysocki, Piotr Wchalski, Stanisaw

Warszewicki, Fabian Quadrantinu8, Szymon Nikowski, Jakób Szafarzyski,

Piotr Fabrycy, Marcin Laterna, którego polska ksika do modlenia: » Harfa

duchowna* Lwów 1583 r., prawdziwym jest skarbcem naboestwa kato-

lickiego, opartego na liturgicznej i katechizmowej podstawie, i dlatego wie-

lokrotnie wydana; Erdman Tolgsdorf, misyonarz Inflant, piszcy po o-

tewsku.

Pisarzy z dziedziny innych nauk, krom O. Wawrzyca Bojera, poety

i historyka, nie wymieni, bo ich nie byo, bo na pielgnowanie nauk

nie pora bya pod te wojenne czasy.



Ksiga II.

(Tom II w skróceniu).

Praca nad spotgowaniem ducha wiary i pobo-

noci. 1608—1648.

ROZDZIA VI.

Po rokoszu — Upadek rónowierstwa — Wojna Rusi przeciw Rusi —
Unia Ormian polskich. 1609—1632.

§. 19. Po rokoszu. Wzrost anarchii. 1609—1632.

Sejm pacyfikacyjny 1609 r. powszechn amnesty dla rokoszan

i deklaracy artykuu o wypowiedzeniu posuszestwa królowi de non

praestanda ohedientia (Vol. legum II, 462) uzna bunt za rodek prawny,

za sd narodu nad królem, poniy majestat królewski, odar do reszty

z wadzy, a tem samem rozzuchwali samowol monych, » królików*,

stpi zmys polityczny i spaczy sumienie publiczne narodu szlachty.

Zacieraa si wic coraz bardziej idea wadzy, rzdu, pastwa, a nato-

miast wystpuje wielogowe monowadztwo, jedna sobie »czapk, papk
i sol« i dobiera z gminu szlacheckiego klientów, tworzy fakcye, które

zwalczaj si wzajemnie, skr3xie lub jawnie i wprowadzaj anarchi, bez-

rzd do wszystkich instytucyi pastwowego i narodowego ycia. Mio
ojczyzny i dobro rzpltj na ustach wszystkich, ale jest ono tylko paszczy-

kiem ambicyi rodowej i prywaty. »Ogromna potga majtku i znaczenia,

niezawiso i bezkarno, pozawracaa magnatom gowy, tak, e rzplta,

u której ojcowie ich byli na asce, u nich na askawy chleb przechodzia*,

(Szujski). Król nie rozkazuje im, ale prosi, oni odgraaj si królowi, id
mu naprzekor, ile lazy dygnitarstwem lub starostwem ambicyi i chciwoci

ich nie zaspokoi; opozycya przeciw tronowi jedna im popularno u mod-
szej braci szlachty. Zygmunt III aby sparaliowa wszechwadztwo starych

rodów, stworzy rody nowe nadaniem latyfundyów na Ukrainie, rozumiejc

e bd mu oddane.

Szlachta staje si coraz wicej zalen od magnatów; trzymajc si

klamki paskiej, sprzedaje si im formalnie, za otrzyman protekcy, dzier-

aw, jurgielt lub wiosk. Zuchwaa wobec króla, kania si do stóp ma-

gnata, bo król na to, aby rozdawa i nagradza; potny magnat zgnie
moe i zniszczy szlachcica.
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Sejmy staj si polem walki rónych, instrukcyami województw
i wpywem magnatów wskazanych interesów; adna myl ywotna, aden
program szerszej akcyi, aden nawet projekt zbawiennej ustawy nie wy-
szed z ich ona. Izba poselska, prawodawcza zai-azem i rzdzca, odznacza

si stale brakiem wszelkiego programu, otyoci polityczn; nie widzi ani

grocych niebezpieczestw, ani korz3'ci, które szczliwa chwila przynosi;

jedno tylko rozumie, e nie naley uchwala podatków, lub uchwala jak

najmniejsze. Koowacizna, sknerstwo i maostkowo, oto znamiona sejmu-

jcych stanów; »najkapryniejsza, najniepraktyczniejsza konstytucya«, jak

j nazwa Szujski, nie tylko nie doznaa naprawy, ale rozlunia si wicej.

Król Zygmunt nie mogc z ni rzdzi, omija j, gdzie móg, ci-
gajc przez to nowe na siebie krzyki sejmików i sejmów. Sam za nie

posiada daru zoryentowania si, inicyatywy i sprytu, aby zdolnych ludzi

skupi koo tronu, stworzy mdr i karn party, na którejby móg si
oprze i zamachem stanu racyonalniejsz form rzdu przeprowadzi.

Tym sposobem zabagnion zostaa palca sprawa ^-uporzdkowania

Kozacz3'zny«, rozpoczta jeszcze przez króla Stefana. Zamiast 6.000 Koza-

ków rejestrowych, którym rzplta nie wypacaa odu, stao 1620 r. 40.000

Kozaków konnych, uzbrojonych w samopay i dziaa, jako udzielna potga
pod hetmanem Konaszewiczem. Nie otrzymujc odu, nie suchali króla

i sejmów, a nie majc y z czego, ywili si rabunliiem w tureckich

krajach, naraajc przez to rzplt na odwetowe najazdy tatarskie, a co gorsza,

na wojn}^ z potn wówczas Turcy. Prawda, e dopomogli do wiktoryi

chocimskiej 1621 r., ale wzbili si jeszcze bardziej w pych, i zamiast od-

biera rozkazy, oni dyktowali warunki »ugody« królowi i rzpltj. I takich

zuchwalców zachciao si sejmom zamieni w chopskie pospólstwo. Nie

mogo to si sta bez krwi rozlewu, wic bunty (1623 i 1630 r.) i krwawe
represye hetmanów. Wkocu »zagnano Kozaków do jam«, jak si chepia

szlachta i przez lat 10 chopiono, dopuszczajc si przytem nieludzkiej

srogoci i krzywd wszelakich, które stay si najbliszym powodem koza-

ckich i kozacko-moskiewskich wojen. Nieszczciom tym zapobiegaby jaka-

kolwiek ordynacya, zapewniajca regularne dochodzenie odu rejestrowym,

bezpieczestwo osób i mienia sobodom kozackim. Nie wydano adnej. Pro-

jekt ks. Grabowsl^^iego 1596 r. utworzenia na kresach »Polski niszej*, nie

wzito nawet pod obrady.

Krym, siedzib tatarskiego hultajstwa, niszczcego niemal corocznie

poudniowe prowincye rzpltj, mona hylo (1623 i 1629 r.) zamieni w ksi-

stwo lenne. Polski. Waha si król, a chwila pomylna mina i przez lat

70, do koca XVII w. Tatarzy upili Ru i Podole.

§. 20. Polityczne bdy Zygmunta III powikszaj anarchi. — Czy
mogli jej zapobiedz Jezuici?

Nie by szczliwszy król w polityce zagranicznej. Opatrzno Boa,
która rzdzi narodami, nasuwaa mu tak pomylne konstelacye, e król

w stylu Batorego, uczyniby z niebezpiecznego ssiada, z Moskwy, silnego

sojusznika, i razem z nim pokona lub odpdzi w gb Azyi gron dla
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chrzecijastwa potg Turcy i, wsawi swe imi, rozszerzy i umocni gra-

nice Polslci i uczyni j pastwem potnem i silnem. Zygmunt zrozumia

donioso ciwii, podj wojn mosliiewsl 1609 r. dla osadzeria królewicza

Wadysawa na tronie carskim i skonfederowania pastw obu przeciw

Turkom i Szwedom, ale uczyni to bez przyzwolenia sejmu. Napróno he-

tman ókiewski ostrzega go, (11 maja 1609 r.): »poniewa na sejmie

publico consilio nic nie jest definitum (postanowione), eby WKM przed si

auctotae et consilio senatus (za rad senatu) raczy przedsiwzicie prowa-

dzi... Passim jest w rozumieniu ludzkiem, e WKM. nie in rem rzpltj, ale

sobie privatim poytku w tej wojnie szukasz «. Istotnie, szlachta uwaaa t
wojn za spraw prywatn, dynastyczn, dla rzptej obc; nawet po wziciu

Smoleska, pod którym król najniepotrzebniej, wbrew radom ókiewskiego,

dwa lata lea, odmówia nadzwyczajnego poboru. Niezapacony onierz
opuszcza hetmanów i samego króla, (7.000 i-ycerstwa pod lask Ciekli-

skiego) i »prawo noszc przy boku«, wiza si av Iconfederacye, niszczy

najyniejsze prowincye; pomylna chwila mina, »zatem in medio cursu

(w pó drogij przyszo usta*. Or ókiewskiego zdoby królewiczowi tron

carski, ale król, nie chcc ^syna wyda na jatki«, owiadczy, e koron
carsk przyjmuje dla siebie, wybra si z maem wojskiem pod Moskw
i wnet od niej ustpi. Moskwa obraa carem syna Fiedora Romanowa Mi-

chaa Fiedorowicza 1613 r., i ocalaa. Wtenczas król upar si, aby króle-

wicza wprowadzi na tron carski, nie wojn, ale ukadami za porednictwem

cesarza Macieja. Susznie zgani to hetman w. 1. Chodkiewicz: »za tymi

ukadami wlecze si pomiech ledwie nie wszystkiego wiata na wszj^stk

rzplt... My tu traktowa nie moemy, bo nie masz z kim, a bez wojska

traktatami si bardziej rozjtrzy ni uspokoi nieprzyjaciel... akamiby talvie

rzeczy (ukady) odprawia, nie mn*. Dopiero 1616 r. sejm, przeraony, e
Moskwa oblega Smolesk, pozwoli na zacigi dla królewicza i now wojn
Nie oddaa ona carskiej korony królewiczowi, ale przywrócia rzpltj avul8a,

ksistwa smoleskie, siewierskie i czernichowskie.

To samo niedostwo i upór króla a skpstwo sejmów, stao si przy-

czyn wojny szwedzkiej i utraty Inflant. Spór familijny o tron szwedzki

z stryjem Karolem sudermaskim, przeniós Zygmunt na teren narodowy,

walk dynastyczn zamieni w walk dwóch przyjaznych dotd narodów,

zawika Polsk w wojn, która gównie jemu przynie moga korzyci,

cay jej ciar zwalajc na rzplt. Nie bdc wojownikiem, rad dowiad-

czonych wodzów (Zamojski, Chodkiewicz, Krzysztof Radziwi) nie sucha,

a sejmy, upatrujc w tej wojnie interes gównie króla, poboru na wojsko

nie day. Wic sawne na ca Europ zwycistwo kircholmskie nie zako-
czyo wojny. Szwedzki król Gustaw Adolf, korzystajc z rozerwania Polski

wojnami moskiewsk i tureck, zagarn (1611—21 r.) Inflant}-, zdoby
Ryg i Dynamund, opanowa Kurlandy i ofiarowa poliój, byle Zygmunt
zrzek si praw do lvorony szwedzkiej a rzplta do Estonii. Zygmunt upar
sie przy tytule króla Szwecyi, pokój nie doszed, sejmy 1624 i 1626 r. po-

boru na dalsz wojn jako osobist króla, nie uchwaliy. Wic Szwed prze-

niós teatr wojny do Prus królewskich i krom Gdaska i Torunia zaj
cae. Dziki wic swemu królowi, Polska wpltan zostaa w now wojn
»prusk«, zakoczon rozejmem na lat 6 w Starym Tai-gu (1629 r.), który
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Inflanty, Kuiiandy krom Mitawy i cz Prus zostawia w rku Szweda.

Niezrcznie], nieszczliwiej, z niesaw wasn, z wiell^ strat rzpltj, nie

mona ju ctiyba hylo poprowadzi sprawy. Srogi wrzask o to powsta pod-

czas nadzwyczajneg-o sejmu (w istop. 1629 r.), ale wrzaskiem ze nie dao
si odrobi, a natui-alnem tego nastpstwem byo zniecicenie do króla,

lekcewaenie majestatu królewskiego.

Za tem poszo »upicie si wolnoci szlacieck«, objawiajce si nie

tyllco w potwornej dewizie: »nierzdem Polska stoi« w burdach, zajazdach

i wszelakiej swywoli, ale w opresyi mieszczastwa i wiejskiego ludu, bo

co nie szlachcic, to nie czowiek.

Napróno Skarga, a po nim Bembus (w »Komecie«), Dominikanin
Birkowski i inni kaznodzieje Jezuici, powstajc na publiczne grzechy na-

rodu, karcili surowo » stanu prostego miejskiego od niektórych szlachciców

swywolnych ucinienie, wzgard i podeptanie... i nieznone a gosem
wielkiem w niebo woajce ubogich poddanych, które od panów wasnych
cierpi, bezprawia i krzywdy« (Bembus). Napróno, bo z anarchi rosa

swywola, a ta tylko przed si ustpuje.

Tu si nasuwa pytanie, czy Jezuici majc ju 1608 r. przeszo 20 ko-

legiów i domów, szkó 11, i cigle otwierajc nowe, i rosnc w liczb osób,

czy nie mogli, czy nie byli powinni, ambon i szko wstrzyma rozwój

anarchicznych poj, przyswoi wspóczesnym pokoleniom zdrowszych zasad

o rzdzie, pastwie, karnoci itp.? Odpowiadam 1). Ambona nie jest i nie

bya nigdy katedr polityki, ale teologii i nauki wiary w. Jeszcze gdyby
suchaa kaza wycznie lub przewanie szlachta, monaby, dla cisego
zwizku spraw politycznych z monarchi katolick, kwestye polityczne

i polityczno-spoeczne na ambonie roztrzsa. Ale tych kaza suchay prze-

wanie rzesze ludu, mieszczanie, kobiety, dla których tego rodzaju kwestye

byy obce i wprost niezrozumiae. Zreszt i wobec szlachty, kaznodzieje,

nauczeni przykadem Skargi, który kazaniami sejmowemi »o wadzy kró-

lewskiej, o prawach nieusprawiedliwionych* anarchii nie usun, praw zych
nie naprawi, a tylko nienawi na siebie i zakon cign, musieli bj^

ostroni, ile razy nie o grzechy i wady, ale o prawa i wolnoci chodzio.

Piorunowali wic na skutki zych praw, nie oszczdzajc ni dworów, ni

panów, ale nie woali: usucie prawo electionis viritim, bo na targ idzie

polska korona, co was na intrygi obce i wojny domowe naraa; zmiecie

prawo jednomylnoci sejmowej na prawo prostej wikszoci, bo unanimitas

rzadko moliwa, wrota zrywaniu sejmów otwiei'a; wymacie z konstytucyi

artyku de non praesanda obedienia, bo rokosze i spiski usprawiedliwia —
nie mówi tego, boby im to za crimen laesae reipublicae poczytano, a zegoby
nie naprawili.

Odpowiadam 2). W szkoach rednich nigdy i nigdzie nie uczono

i dzi nie ucz polityki, ale gramatyki, wymowy itp. Szkó za wyszych
byo tylko kilka i mao przez wieckich uczniów uczszczanych; wyka-
dano tam filozofi, fizyk, etyk i teologi. Nawet po uniwersytetach Za-

chodu nie znano katedry polityki. Pamita te naley, e nie tylko szko;i,

ale wychowuje dom, rodzina, spoeczestwo samo. Jezuici nie w teoryi, ale

ywym przykadem uczyli modzie poszanowania dla wadzy, l^arnoci,

adu i porzdku, na co si to jednak przydao, kiedy student na anarchi
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patrza w domu, z ni si styka, wiadkiem by zajazdów, burd jarmarcz-

nycli z mieszczastwem i ydami, batoenia ciopów, nie wykonywania
surowyci napozór wyroków, gdy one dotyczyy monej szlaclity; kiedy

z ust wasnego nieraz ojca sysza krytyki na króla, narzelcania na dbsolvr-

tum dominium, bo król podatków si domaga itp. sentencye szlacheckich

polityków.

Odpowiadam 3). Wznie si ponad wiek swój, patrze dalej i widzie

dalej, to przecie rzecz wyjtkowa, której nie mona da od caej korpo-

racyi czy zakonu. Zazwyczaj kady ma takie pojcia, jakich nabra przez

wychowanie i od otoczenia swego, wic i Jezuici byli ludmi swego czasu,

w XVII i XVIII w. rekrutowali si gównie z spoeczestwa szlacheckiego;

wymaga, aby mieli inne pojcia, anieli caa sfera, z poród której wyroli,

jest daniem niemoliwem. Podobnych Skardze byo zapewne midzy nimi

wicej, ale jak Skarga by gosem woajcego na puszczy, tak oni.

§. 21. Widoczny upadek rónowierstwa. 1609—1632.

Wród tej wzrastajcej anarchii w politycznem i publicznem yciu
Polski, dokonywa si zupeny upadek rónowierstwa, rozkadowego czyn-

nika w organizmie rzpltj. Stao si to nieubagan loik wypadków. Po
rokoszu powrót do wiary ojców odbywa si niemal gromadnie, rzekby,
e sta si mod, jak lat 50 temu, mod byo porzuca katolicyzm a chwyta
si nowinek. Rónowiercom ubywao co rok opiekunów, rzeczników hoj-

nych, zborów, szkó, ministrów uczonych, tracili na znaczeniu, poczto nimi

pomiata, dokucza im wkocu i psoty wyrzdza. Nawrócony magnat lub

szlachcic zamony, nie tylko wygania ministrów i wydarty na zbór koció
powraca dawnym wacicielom, katolikom, ale fundowa klasztory rónej
reguy, z których rozchodzia si propaganda katolicka na dalelde strony.

Biskupi z nominacyi Zj^gmunta III, mowie vere ecclesiastici, na sjaiodach

1607, 1621, 1628 r. domagali si na podstawie królewskiego dekretu 1592 r.

od dyssydentów, oddania zabranych nieprawnie kocioów, szkó i dóbr

kocielnych. Nawróceni do wiary ojców wojewodowie, kasztelanowie, bur-

grafowie i starostowie lirólewscy, dopomagali im w tern hrachio saeculari.

Miasta królewskie jak Pozna, Kraków i inne, korzystajc z przywileju

ustanowienia praw miejskich, uchwalay, prawda e za rad i zacht
Jezuitów, nie przypuszcza do rady miejskiej i magistratur rónowierców,

odebra im prawo obywatelstwa, zamkn zbory, cmentarze i szkoy w obr-
bie murów miejskich; czyniy przecie to samo z katolikami miasta luterskie

Gdask, Toru, Elblg. Gmin miejski, uprzedzajc nieraz rad i magistrat,

zburzy lub spali w Poznaniu, Wilnie, Krakowie, Lublinie, a nawet w Ra-

dziejowie, Staniszynie, dyssydenckie zbory i znieway ministrów.

Skaryli si o to d^^ssydenci 1611 i 1613 r., gravamina przez ksit
Janusza i Krzysztofa Radziwiów podali (1613 i 1627 r.) królowi, domagajc
si wskrzeszenia konfederacyi 1573 r., zgody z katolikami. Na to im Jezuita

Bembus da 1615 r. na 20 kartkach odpraw p. t. »Pax non pax, pokój nie

pokój, czyli niektóre powody, dla których pokój konfederacyi Ewanjelików

z Katolikami w aden sposób trwa nie moe«. A gdy kto z dyssydentów
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wystpi z reiDlik; »Vndiciae pacis obrona pokoju*, Berabus ogosi 1616 r.

tryplik »Pacatus impacatus ad examen vocatus, czyli rozbiór odpowiedzi na

racye przeciw pokojowi konfederacyi*. Inny Jezuita, O. Sawicki, wskazujc
na kótnie i swary midzy samymi dyssydentami, drwi z projektowanej

konfederacyi w sporej ksice: »Foremna zgoda albo raczej istna wrzawa
midzy tymi, którzy si tj^-h naszych czasów Ewanjelikami niewinnie na-

zywaj*.

Do zgody przyj nie mogo; dyssydenci, kócc si midzy sob,

popadali w coraz wiksz niemoc, pogardzano nimi, dokuczano, zaczepiano

ministrów na ulicy, przeszkadzano pogrzebom. Oni krzywdy przypisywali

uczniom jezuickim; ale w Krakowie nie byo ich, a przecie dwa razy tam
zbór poburzono ; w Poznaniu i Wilnie, jak sdowe ledztwo wykazao, aden
ucze jezuicki nie bra udziau w wojnie przeciw zborom. Jezuici nietylko

nie pozwalali, ale plagami i wygnaniem z szkó, karali sw3^wol uczniów

przeciw rónowiercom ; mieli oni na nich bro nierównie skuteczniejsz,

pióro i ywe sowo, kazania, misye, dysputy, bractwa religijne.

§. 22. Wojna Rusi przeciw Rusi, schizmy przeciw unii. 1596.

Podobnie dziao si z » star greck wiar «, dysuni. Ruscy magnaci

i szlachta iH-zechodzili 1540—1600 r. na luteranizm, kalwinizm, aryanizm,

i z tych dopiero herezyi nawracali si do katolicyzmu, ale rzymskiego, nie

do unii, bo tej jeszcze nie byo. Rody te wylicza Smotrzyski w » Lamencie

Ornitologa* (str. 15): Ksita Succy, Zasawscy, Zbarazcy, Winiowieccy,

Sanguszkowie, Czartoryscy, Proscy, Rojmski, Solomereccy, Hoowczyscy,
Kroszyscy, Massalscy, Horscy, Sokoliscy, ukomscy, Puzynowie; szlachta

mona: Chodkiewicze, Hlebowicze, Sapiehowie, Chreptowicze, Dorohostajscy,

Wojnowie, Woowicze, Zienowicze, Chaleccy, Tyszkiewicze, Kossakowie,

Tryznowie, Myszkowie, Siemiaszkowie, Hulewicze, Jarmoliscy, Meleszko-

wie, Pocieje i inni. Maa sto8unlvOwo liczba wprost z starej greckiej wiary

przyjmowaa katolicyzm aciski a jeszcze mniejsza uni; 1624 roku trzech

tylko unitów zasiadao w senacie. Prawda, e twarda dola, jak przebywaa

unia przez cay wiek XVII nie zachcaa do jej przyjcia. Akt unii brze-

skiej 1596 r. podpisali wprawdzie wszyscy biskupi ruscy z metropolit, ale

dwaj, przemyski i lwowski nie przyjli jej wcale, w obronie »starej greckiej

wiary* stany po miastach bractwa stauropigialne od patryarchy carogrodz-

kiego zalene, rodzaj komitetów cerkiewnych, które sobie wadz i nadzór

nawet nad biskupami przywaszczay; stany sejmy 1607 i 1609 r.

Gdy wic unicki biskup odbiera chcia cerkwie i monastery starej

greckiej wiary, to dysunici stawiali mu opór, uy wic musia pomocy

brachu saeculari-i. To znów jtrzyo Ru schizmat.yck, która rozruchem,

przemoc, wyganiaa unitów, odbieraa im cerkwie. Biskup skary gwa-
cicieli do trybunau, oni biskupa do sejmu. Spory te i gwaty powtarzajce

si na Litwie i Rusi, gorszyy nawet acinników, król tedy ustanowi dla

spraw cerkiewnych judicium compositum, sd z unitów i dysunitów zoony.
Opinia publiczna stawaa po stronie dysunii, jako na razie silniejszej; unii

krom króla nikt jawnie nie broni, nie wierzono, aby si utrzyma zdoaa.
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Jedyn jej podpor by kasztelan niegdy brzeski, od 1600—13 r. metro-

polita Rusi, Hlpacy Pociej. On na sejmie 1609 r. przez kanclerza lit. Lwa
Sapieh W3"jedna u króla zatwierdzenie przywileju Zygmunta I, danego
unickiemu metropolicie Soltanowi, a tem samem zapewni prawn egzy-

stency dla unii i zabra si z icie pask, senatorsk fantazy do oczysz-

czania Wilna i miast litewskich z dysunii. Wywoao to zamach na jego

ycie w Wilnie 11 sierpnia 1609 r., metropolita ocala, utraci tylko 2 pace
u rki. Sprawca zamachu bratczyk stauropigialny Jan Tupeka city, dys-

unia skompromitowana srodze, ale nie osaba w uporze.

Kul u nogi metropolity Pocieja, brak wiatego unickiego kleru.

I tu Jezuici przyszli mu i unii w pomoc. O. Boksza pozyskuje w Rzymie
dla unii kalwina niegdy, potem acinnika, Welamina Rutskiego, i uatwia
mu dokoczenie nauk w Rzymie. 00. Walenty Fabrycy i Jan Gruewski
w W^ilnie wychowuj Jozafata Kuncewicza, reformuj Bazylianów, inni

Jezuici przyjmuj ich na studya do swych kolegiów i do papieskich semi-

naryów. 00. Pruski, Konluski, Gruewski prowadz ich nowicyat w Byte-

niu od 1616 do 1636 r. ; tworzy si 1617 r. litewska prowincya zreformo-

wanych Bazylianów, którzy sowem i piórem broni unii, i nauczaj w szko-

ach. Rutski zostaje metropolit Rusi 1613—36 r. i zastawia si o uni na

sejmach, Jozafat zostaje arcybiskupem polockim i ginie, pierwszy mczennik
unii, z rki dysunitów 1623 r., a krew jego posiewem wyznawców unii.

Równoczenie jednak dysunii przybywa walna pomoc, Kozacy. Tych
ju 1596 r. wzywa wysannik carogrodzkiego patryarchy, Nicefor, do walki

przeciw unii. Czyni to samo wysannik patryarchy aleksandryjskiego,

od 1621 r. carogrodzkiego Lukarisa, Teofan jerozolimski patryarcha, przyj-

mowany w powrocie z Moskwy przez Konaszewicza »protektora i obrocy
starej greckiej wiary* i kozactwo 1620 r. najuroczyciej w Kijowie. Ten
w awrze peczerkiej 15 sierp. 1620 r. wywici 6 wadyków dysunickich,

bo 7my wadyka lwowski Tyssarowski y jeszcie, odprawi z nimi synod,

na którym uchwalono jtrzy i burzy lud przeciw unickim biskupom

i ksiom, i to odrazu na caej linii, i zapomoc ludu, wypdza ich z cer-

kwi i stolic. Ni agitacyi trzymaj bractwa cerkiewne, od nich wychodz
hasa i rozkazy. Kozaków wpisano na list bractw a tem samem wcignito
do antiunickiej akcyi. Powszechny bunt Rusi dysunlckiej wybuchn mia
podczas wojny tureckiej; 12 emisaryuszów Lukarisa z Adryanopola przy-

byych, pomagao w robocie bractwom, pseudometropolita kijowski Borecki

i pseudoarcybiskup poocki Melecy Smotrzyskijbyli dusz spisku. Poczynajc

sobie zuchwale, nie przestrzegali tajemnicy. Z rozkazu króla 10 kwietnia

1621 r. kanclerz lit. Lew Sapieha wytoczy spiskowym proces w Wilnie

o zdrad kraju. Kilkunastu bratczyl^ów skazano na wie. Na wie o tem,

Borecki zwouje 15 czerwca t. r. soborczyk w Kijowie, zaprasza Kona-

szewicza i starszyzn kozack. Król, nie majc siy przeszkodzi, wola

soborczyk uprawni wj^saniem swego komisarza ks. Obornickiego. Ten

zrcznoci, obietnicami i podarkami dokaza tyle, e Kozacy ponowili

przysig wiernoci królowi i ruszs^li na wojn tureck pod Chocim.

Ale zato naleao si im, wedug obietnicy komisarza, zatwierdzenie

dysunickiej hierarchii i zupenej wolnoci starej greckiej wiary. Znaczyo

to pogrzeba uni. Prymas Gbicki z episkopatem aciskim wotowali na

JEZUICI W POLICE. *
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sejmie 1623 r, aby znie uni, dotj^chczasowi unici niech zostan acinni-

kami, na co godzia si zrazu kurya rzymska, dysunici zostawieni w po-

koju, powoli, rodzinami, uczyni to samo. Zniesienia unii domagali si

posowie, zwaszcza woyscy, nawet acinnicy. Król jednak zachcony do

obrony unii przez Grzegorza XV 1 metropolit Rutskiego, opar si temu,

uspokojenie Rusi odoy do nastpnego sejmu, skasowa tylko procesy,

wyroki i sekwestry zadworne i komisarskie »z powodu rozrónienia w re-

ligii* wynike. Nie kontenci z tego Borecki i Smotrzyski, burzyli dysunitów

dalej, ten ostatni doprowadzi Witebszczan do zamordowania prawowitego

arcybis^upa Jozafata w Witebsku 12 listop. 1628 r. Królewska komisya

sdowa z kanclerzem Sapieh na czele, skazaa 18 winnych tej zbrodni na

cicie 23 stycznia 1624 r., ale moralnego jej sprawc Smotrzyskiego zo-

stawia w spokoju.

Trapiy go jednak wyrzuty sumienia, nawróci si i z »Szawa Pawe*,

sta si dzielnym szermierzem unii. Beatyfikacya Jozafata 1624 r, kult jego

relikwii, listy Urbana VIII do aciskich biskupów w Litwie i na Rusi i do

ksit Jerzego i Krzysztofa Zbarazkich, a nadewszystko krwawe poskro-

mienie buntu Kozaków pod wodz Zmoiy 1625 r., wszystko to razem prze-

chylio opini kraju i sejmu 1627 r. na stron unii. Ju i dysunitom sprzy-

krzya si ta »wojna Rusi przeciw Rusi*.

Wtenczas metrop. Rutski za wiedz króla, zwoa synod na 28 padz.

1629 r. w cerkwi w. Jura we Lwowie, na który i dysunitów zaprosi, aby

•agodnymi sposobami i prywatn rozmow* umysy do zgody doprowadzi.

Biskupi uniccy przybyli z teologami swymi Bazylianami, Borecki i jego

wadycy wymówili si od udziau. Zjechaa si zato licznie dysunicka

szlachta, zwaszcza z Woynia. Rutski na znak unii celebrowa w archi-

katedrze aciskiej, kazanie mówi O. Bembus, które ogosi drukiem p. t.

»Wzywanie do jednoci katolickiej narodu religii greckiej z Kocioem
rzymskim* (Kraków 1629 r.). Król na ów synod przysa komisarza swego

kcia Aleksandra Za sawskiego wd kijows., ale ten wnet zaniemóg i umar we
Lwowie. Ta okoliczno, równie jak nieobecno biskupów dysunickich,

przeszkodzia sesyom synodalnym, poprzesta musiano na » przyjacielskich

konferencyach«, których dusz by nawrócony wieo Smotrzyski, archiman-

dryta dermaski, pomagali mu O. Bembus i lwowscy Jezuici. Szlachta

dysunicka wyprawia posów do patryarchy Lukarisa z owiadczeniem, e
jeeli si bdów kalwiskich, którymi przepeniony wydany przez niego

katechizm, nie wyrzeknie, to ona przejdzie pod posuszestwo papiea.

Odtd zapanowa wzgldny spokój. Dysunici zrozumieli wreszcie,

e dopokd król Zygmunt yje, oni zatwierdzenia swej hierarchii, ani znie-

sienia unii nie wywalcz.

§. 23. Zarzuty »przecigania« Rusi na acinizm. 1608—1632.

Od r. 1615 do 1760 powtarzaj si ale i skargi unickich metropoli-

tów i biskupów do Rzymu o »przeciganie Rusinów na acinizm* przez

zakony wogóle, w konfosyonale i w szkoach, w szczególnoci za przez

Jezuitów.



- 51 -

Wiemy, e ks. Skarga da inic3'atyw unii Rusi z Rzymem, przy-

gotowa do niej króla, wadyków, kilku biskupów i senatorów i sekreta-

rzem by synodu brzeskiego 1596 r. W tej jednoci z Rzymem szuka on

zbawienia 6 milionów Rusinów, zostajcych w schizmie; inne wzgldy poli-

tyczne i korzyci dla rzpltj z unii pynce, zostawiajc królowi i sejmom.

Tak samo pojmowali uni Rusi jego nastpcy 00. Barcz, Fabrycy, Gru-

ewski, Bembus i wszyscy Jezuici, którym na Rusi pracowa wypado.
Chodzio im o zbawienie dusz w wierze katolickiej, nie o grecki lub rzymski

obrzdek, tem mniej o narodowo rusk lub polsk. Szacunku swego dla

obrzdku greckiego dowiedli, pozyskujc dla tego obrzdku Rutskiego,

wychowujc w nim w. Jozafata i Bazylianów. Ale do 1596 r. nie byo
unii, wic i Rusinów starej greckiej wiary, i Rusinów dyssydentów, chc-
cych zosta katolikami, musieli przyjmowa do obrzdku aciskiego, a tych

cyfra bya znaczna. Gdy unia stana, dali ruscy biskupi, aby ich i Ru-
sinów nikt nie zmusza do prz^yjcia innych obrzdów, i to im Kle-

mens VIII zapewni (m bulla Unionis 21 grud. 1595 r.) ale zakazu przecho-

dzenia dobrowolnie z greckiego obrzdku na rzymski, ani on, ani aden
papie a do 1624 r. nie wyda. Zostawione tedy byo do woli Rusinowi

przechodzcemu na wiar katolick, pozosta w obrzdku greckim lub razem
z wiar kat. rzymsk, przyj obrzdek i-zymski. Z tej wolnoci korzystali

panowie i szlachta ruska. Dlaczego? Bo obrzdek rzymski panowa na
tronie i dworze, przewaa w senacie i poselskiej izbie, mia wietny i bo-

gaty episkopat, kler wiecki powaany, liczne zakony, dwie akademie
i setk szkó i przynosi z sob wykwintn, pen ycia i blasku cywili-

zacy zachodni. Obrzdek za grecki by ^obrzdkiem chopów i Koza-

ków*, episkopat jego ubogi i bez politycznego znaczenia, w wadzy swej

od dysunickich wadyków a nawet od panów dziedziców krpowany, du-

chowiestwo wieckie onate, ciemne, od chopa mao róne i prawie wzgar-

dzone, klasztory w rozprzeniu, Bazylianie ledwo si dwiga poczynali,

akademii, prócz kijowskiej, która 1628 powstaa i szkó wyszych adnych.
Mogc wybiera, có dziwnego, e wybrali obrzdek rzymski? Idea te
narodowoci, dzi tak potna, nie bya "w XVII w. znana. Rusin, zostajc

acinnikiem, nie bra przez to rozbratu »z narodowoci rusk*, mówi dalej

u siebie po rusku. Dopiero szkoy i zwizki rodzinne powoli, nieznacznie

jzyk polski midzy szlacht rusk rozpowszechniy. Rusin acinnik przesta

tylko nalee do Cerkwi ruskiej.

Z podobnych pobudek jak szlachta, tak modzie ruska w szkoach,

dysunicka i unicka przechodzia na obrzdek aciski. Rutski 1615 v. skary
si, e 200 Rusinów w szkoach, przeszo na acinizm; Smotrzyski 1630 r.

dowodzi, e drug przeszkod rozwoju unii »latynizowanie ruskiej mo-
dziey szkolnej*. Czy mogo by inaczej? Wszak ci modzi Rusini w szkole

i poza ni, otoczeni kolegami acinnikami, razem z nimi si modlili, l)ywali

na naboestwach, kazaniach, tylko komuni w. przyjmowali w cerkwi;

widzc rac rónic swego onatego, ciemnego kleru od swych profesorów

Jezuitów, có dziwnego, e upodobali sobie r^^t aciski.

Jezuici mieli nadto inne, wysze wzgldy. Pytali siebie, w którym
obrzdku nawrócony z schizmy lub herezyi Rusin, moe atwiej i bezpie-

czniej zbawi swoj dusz, uinam ritus securior? Odpowied bj^a atwa.
4*
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Cerkiew unicka nie miaa dugo kleru tak wiatego, iteratur}^ kocielnej

ascetycznej tak bogatej, jak mia Koció rzymski, a jedno i drugie do

uwitobliwienia i zbawienia duszy potrzebne i dlatego nie »przycigali«

namow, moralnym przymusem, ale pytani o zdanie czy o rad, w konfe-

syonale lub poza nim, odpowiadali jak byli przekonani, e obrzdek

rzymski bezpieczniejszy.

Zacny metropolita Rutski tych pobudek nie rozumia, widzia jedno

i bola nad tem, e Rusini na obrzdek aciski przechodz, ali si

w Rzymie 1615, 1623 r. i z episkopatem ruskim woa o ratunek. Wic
Urban VIII wyda 7 lutego 1624 r. dekret, »aeby Rusinom unitom,
laikom czy duchownym, wieckim albo zakonnym, zwaszcza mnichom

w. Bazylego, nie wolno byo na obrzdek aciski, z jakiejkolwiek, nawet

najbardziej naglcej przyczyny, bez szczególnego pozwolenia Stolicy w.
przechodzi*. Ale król Zygmunt del^retu nie prz3'j i ogosi nie pozwoli,

»bo go uwaa, jak donosi nuncyusz Lancelloti do Propagandy 31 maja

1624 r., za szkodliwy dla wiary katolickiej. Szlachcie nie mona odbiera

tej wolnoci. Zdaniem za 00. Jezuitów, których król kilkakrotnie si

radzi, dekret ten zastosowa mona tylko do duchowiestwa greckiego,

ono bowiem dla istnienia i rozwoju unii potrzebne. wieckim za ludziom

nie mona dobrem sumieniem przeszkadza, aby przechodzili na obrzdek

bezpieczniejszy ad ritum securiorem«. Jako Urban VIII wyda 7 lipca t. r.

drugi dekret, któr3^m zakaz przechodzenia na obrzdek aciski ogranicza

do samych tylko duchownych, zwaszcza Bazylianów, z których tak wiele,

zmieniwszy obrzdek, wstpio do innych zakonów acisl-cich, e ich ledwo

100 pozostao. Król przyj dekret lipcowy, ale ogosi nie pozwoli. Zmai--

twiony tem Rutski wyjedna 1625 r. w Propagandzie rzymslciej polecenie

dla nuncyusza, aby upomnia spowiedników, zwaszcza Jezuitów, iby
unitów do acinizmu w aden sposób nie przj-cigali, jeneraów za zal^on-

nych w Rzymie zawezwaa ta Propaganda 1628 r., aby za^onom swoim

w Polsce i Litwie to samo surowo polecili. Wskutek tego jenera Jezuitów

Vitelleschi na dwa zawody (21 padziernika 1628 r. i 12 wrzenia 1629 r.)

rozkaza spowiednikom i profesorom Rusinów w Polsce, aby si wstrzymali

od wszelkich zachca i namów do zmiany obrzdku swych penitentów

i uczniów. To samo, na usilne proby Rutskiego, poleci z rozl^azu Propa-

gandy nuncyusz prowincyaom rónj^ch zakonów »zwaszcza Jezuitów*

w Polsce 29 lipca 1631 r. Na mao si to przydao. Vis major, motywa
Avyej wymienione, gór wziy nad zabiegami Rutskiego i jego nastpców.

§. 24. Unia Ormian polskich 1630.

Pod koniec rzdów Zygmunta III Ormianie polscy przystpili do

unii z Rzymem. Odam to licznego narodu, osiadego niidz_y Eufratem

a Kurem, morzem Czarnem a górami Ararat, który ju z kocem IV Mdeku

by chrzecijaski. Popad w V i VI wieku w bdy Monofizytów i Mono-

teletów, w IX wieku w formaln schizm. Równoczenie prawie utraci

byt polityczny, jarzmiony kolejno przez Persów, Greków, Tatarów i Turków.

Przed uciskiem tureckim chronili si Ormianie do Krymu i Modawii;
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gnbieni i tam, szukali ocalenia na Rusi polskiej i to na kilka zawodów.
Raz XIV wieku i jako osobna »uacya« osiadali w Kijowie, Wodzimierzu,
ucku, Lwowie, Kamiecu, niatynie, Haliczu. Przybywali znów w XVI
i XVII do grodów panów polskich, zakadajc gminy: w Jazowcu, Za-

mociu, Podhajcach, Brodach, Zwacu, Horodence i Stanisawowie. Jeszcze

w XVIII wieku napyno ich sporo z Krymu i Modawii, i zamieszkali

w Bacie, Mohylowie, Kutach i Raszkowie. W pierwszej poowie XVII w.,

o której tu mówimy, mieli na Uki-ainie, Podolu, Rusi i Pokuciu 13 ko-

cioów, 26 ksiy, a cyfra ich dochodzia do 10.000 gów. Handel ze Wscho-
dem by ich gównem zajciem; cechoway ich wady i przymioty wscho-

dnie, przebiego i chciwo, ale te zapobiegliwo i oszczdno, dora-

biali si majtku kupiectwem i handlem byda, inni znów wynajmowali
si Turkom za szpiegów. Jako naród kupiecki, grzeczni byli dla Rusinów
i Polaków i polsk przyjmowali mow i zwyczaje. Przywizani do swego
obrzdku, wstrtu jak Grecy, dla Rzymu nie czuli. Arcybisliupi a. lwo-

wscy, Starzechowski, Solikowski, Próchnicki i biskupi kamienieccy, So-
czewski, Biaobrzeski, Wolucki, utrzymujc z nimi dobre stosunki, zach-
cali do unii, i byli pewni, e prdzej czy póniej unia dojdzie do skutku.

Dugo jednak biskupi i ksia ormiascy, wicej si trudnic handlem jak

duszpasterstwem, trwali wraz z owieczkami w monofizytyzmie, uczc, e
w Chrystusie Panu jedna jest tylko natura boska, która pochona w siebie

natur ludzk.

Twórc unii Ormian polskich, w tem rónej od unii ruskiej, e za-

warta z celibatem duchownych i komuni w. pod jedn postaci, by ich

arcybisliup Mikoaj Torosowicz, chwiejny, dwulicowy w wierze, lekko-

mylny w obyczajach i namitny handlarz koni. Czysto ludzkie a nieszla-

chetne pobudki i rachub}^ zagnay go do unii; nigdy dla niej szczerym
nie hjl, od niej si wymyka, do starej schizmy wraca, wic te i ta unia

dopiero po mierci jego 1681 utrwalia si i zakwita. Poróniwszy si
z swymi Ormianami i w procesie z nimi, zagroony sdem przybdy
z Eczmiadzinu, wartabieda Krzysztofa Chaczadura, zgosi si z przyjciem
unii, bo ta zapewniaa mu przeciw wasnej jego nacyi opiek króla, sta-

rosty lwowskiego i magistratu. Uy w tem pomocy XX. Karmelitów
bosych, ale widzc e ci nie wiele posiadaj wpywu, uda si z poczt-
kiem padziernika 1630 do rektora Jezuitów lwów. Stan. Witwiskiego,
ten za powierzy jego spraw 00. Elanowskiemu i Pulnokowiczowi,
wielce popularnym we Lwowie kaznodziejom. Oni to uatwili Torosowi-

czowi porozumienie si z królem, z arcyb. la. lwowskim Próchnickim,

z starost i miastem, wspólnie za z 00. Karmelitami uoyli program
akcyi i zapewnili mu bezpieczestwo i obron przed nienawici nacyi.

Akt unii odby si 24 padz. 1630 w kociele karmelickim Nawiedzenia
N. M. P. (dzisiaj tam gmach sdowy) pod oson milicyi miejskiej. Na
akcie podpisani midzy 13 wiadkami, dwaj wymienieni wyej Jezuici.

Dla utwierdzenia za aktu unii i na jego pamitk, wyda jeszcze w tym
roku, O. Mateusz Bembus, na \'czenie ai'cyb. Próchnickiego i jego kosztem,

niewielk, ale gruntown i praktyczn ksik: ^Ormiaskie naboestwo
i wzywanie ludzi narodu tego zacnego do jednoci w wierze i w mioci
Kocioa rzymskiego*.
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Na tem si ogranicza udzia Jezuitów w unii Ormian. Torosowicz

ufny w opiek króla i miasta, miady swoici przeciwników. Oni skar-

yli go w Warszawie i Rzymie, wic komisye, ledztwa, procesy trwaj
latami i lat dziesitkami, nienawi do osoby unickiego arcybiskupa prze-

nosi si do unii samej. De facto nie istniaa ona prawie, odya, gdy Ale-

ksander VII na prob króla Jana Kazim. powierzj j 1664 r. 00. Tea-

tynom, woskiemu zakonowi, który si nie spolszczy i przez to unikn
wad polskich, a po niegodnym Torosowiczu nasta pobony i gorliwy

Wartan Hunauian 1681. Ormianie, szczerzy katolicy, zlali si z Polakami

jakby w jeden naród.

ROZDZIA VII.

Kótnia Jezuitów z Akademi krakowsk. 1611— 1634.

§. 25. Upadek Akademii krakowskiej przed przybyciem Jezuitów do
Polski.

O dwie rzeczy spierali si Jezuici z alma mater, gówn szkol czyli

akademi krakowsk; raz gdy w Poznaniu, gdzie mieli kwitnce szkoy
wysze, otworzy chcieli akademi naksztat wileskiej; powtórnie, gdy
w Krakowie, pod bokiem akademii, otworzy pragnli szkoy w^^sze.

Jedno i drugie zabraniaa im akademia krakowska, std spór, przezwany

»kótni«, której historycy i literaci polscy przez dugi czas przj^pisywali

znaczenie zbyt wielkie, twierdzc, e od tej kótni rozpoczyna si doba

upadku akademii Icrakowskiej a z ni upadku nauk w Polsce.

Nic nad to mylniejszego. Profesorowie jej, Józef Szujski w rozprawia

:

•Odrodzenie i reformacj^a*, Kazimierz Morawski w jubileuszowem dziele

»Historya Uniwersytetu Krakowskiego* (tom II) dowiedli, e upadek

gównej szkoy krak. rozpoczyna si w dobie humanizmu koo 1460 r.; e
pierwsze jej reformy dyscyplinarne okazay si potrzebnemi ju 1480, 1485

i 1491 r.; e biskupi krakowscy od Jana Konarskiego (1503—1523 r.) po-

czwszy, a take synody prowincyonalne 1505, 1510, 1523 r. i sam papie
Leon X. 1518 r., domagali si reformy akademii, a mianowicie rozszerzenia

zakresu humanitarnych i przyrodniczych nauk, wprowadzenia greki i he-

braiki. Zanim to uskuteczniono, zawita}^ nowinki religijne do Polski;

biskupi zamiast reformowa, broni przed niemi musieli akademi. Wyno-
sia si te od niej ju od 1525 bogatsza modzie do Woch, do Padwy,
Bolonii a take do Niemiec, pomimo e zacny ks. Jakób Górski 1579 r.

zreformowa humaniora studia. Pozostaa w Kralcowie modzie ubosza, ta

swywolia nad miaro, oddajc si ^rabusiostwu, bójkom krwawym, napadom
rozbójniczym po olcolicy, dzikoci i barbarzystwu*, zaco j sdy miejskie

i grodzkie cinay bez litoci.
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Co smutniejsza, alma mater bya ubog. Uposaenie jej przez Jagielle,

dostatnie 1400 r., po odkryciu Ameryki i zmianie stosunków ekonomicznych,

wydao si wprost mieszne. le patni profesorowie, obarczali uczniów

Wysokiem czesnem i rónemi opatami, zaleao im wic bardzo, aby tycli

uczniów mieli jak najwicej i wcale nie mieli ochotj', odstpywa ici Jezu-

itom. Caa walka almae matris z Jezuitami o szkoy, to kwestya chleba;

przyznawali to akademicy przed szlacht na sejmikach i sejmach.

Jezuicka akademia w Poznaniu, dajc nauk i stopnie bezpatnie,

odbierze im uczniów wielkopolskich; wysze szkoy jezuickie w Krakowie

umniejsz im uczniów z Maopolski, z czeg*o wic y bd?
Przed Jezuitami jednak zasaniali si gorliwoci o chwa akademii

i jej przywileje, zwaszcza o monopol nauczania prwilegium exclusioni8,

w Krakowie i w odlegoci 30 mil, którego alma mater nie miaa, a wy-

prowadzaa go jako »zwyczajowe prawo « z sów erekcyjnego dyplomu
Jagiey: »w Krakowie ma by szkoa gówna i jeden rektor nad
wszystkimi jej uczniami... chcemy, aby wszystkie osoby szkolne

i uczniowie do Krakowa przj^jedajcy i tam dla nauk si bawi majcy,
wasnego (proprium) mieli rektora, któryby ich w sprawach cywilnych roz-

sdza*. Trwoliwa o ów mniemany przywilej akademia, daa ju przy

otwarciu rezydencyi w. Barbary w Krakowie 1583 r., aby pooono Jezu-

itom warunek, e »nie maj prawa otwierania szkó w Krakowie*, a przy-

najmniej aby dodano: »bez naruszenia praw i przywilejów akademii*,

pomimo, e Jezuici posiadali przywilej Pawa III, Juliusza III, Piusa IV,

Pawa V. (10 marca 1571) otwierania szkó i akademii wszdzie, »nawet

w miejscach, gdzie istniej uniwers3^tety«. Opar si wic podobnej klau-

zuli nuncyusz Bolognetti i nakoni akademi, e przez 6 swych delegatów

wystawia (1 lutego 1583 r.) notaryany akt, t. z. k on sens, na otwarcie

jezuickich szkó w Krakowie, byle ich uczniowie podlegali zwierzchnoci

rektora akademii. Jezuici istotnie nie mieli wtenczas i przez lat z gór 30

zamiaru otwierania szkó w Krakowie; odradzali im to zreszt Possewin

i wizytator jeneralny Carminata, gównie przez wzgld na ubogie uposa-

enie 32 profesorów i mistrzów akademii.

§. 26. Pierwszy spór Jezuitów z akademi krak. o akademi pozna-
sk. — Katolicka partya antijezuicka. 1611—1616.

Tali stay rzeczy, gdy na kongregacyi prowincyonalnej polskiej

w Krakowie (1—9 sierpnia 1611 r.) powzito myl podniesienia wyszych
szkó poznaskich (z filozofi i teologi), do godnoci akademii, jak

wileska, dla ozdoby Poznania i Wielkopolski i dla sparaliowania wpywu
luterskiej akademii w Królewcu na wielkopolsk i prusk modzie i ua-
twienia teje nabycia stopni akademickich. Myl ta podobaa si bisk.

pozn. Opaliskiemu i senatorom wielkopolskim, przedoyli j szlachcie na

sejmiku w rodzie, a za jej zgod, wnieli na sejmie 1611 r. prob do

króla o wydanie erekcyjnego przywileju. Król podpisa przywilej 28 pa-
dziernika t. r., 13 biskupów, 8 wojewodów, 14 kasztelanów, wielu dygni-

tarzy, urzdników, dworzan i szlachty opatrzyo go podpisami, na znak,
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e w ich obecnoci wydany; kanclerz bisk. Wawrzyniec Golicki, po nie-

jakim oporze, przyoy piecz 12 stycznia 1612 r., o potwierdzenie pa-

piezkie stara si mia bisk. pozn. Opaliski.

Wystraszona tern alma mater nasadzia najprzód bisk. krak. Piotra

Tylickiego, e prowincj^aa Piotra Fabrycego i superiora w. Barbary

Krzywokolskiego, zaprosiwszy na obiad 18 lutego 1612 r., po obiedzie

skarci surowo, zarzucajc im pych i groc, e do akademii w Poznaniu

nie dopuci. Równoczenie wysaa dzielnego praAvnika, profesora ks. Ja-

lvóba Janidowskiego (Janid z Borzcina) do króla, a gdy tam nic nie

wskóra, do Rzymu, jako pro^uratora swego, aeby zatwierdzeniu aka-

demii pozn. przez papiea przeszkodzi. Take do kapituy poznaskiej

wyprawia z swego grona 2 penomocników, Sebast3^ana Krupk i Marcina

Wadowiusza z owiadczeniem, e wskrzeszona 1609 r. przez sufragana

kujaw. Jana Rozdraewskiego szko Lubraskiego w Poznaniu, chce

obsadzi swymi mistrzami, a tern samem akademi jezuick uczyni nie-

potrzebn. Kapitua jednak zadaa okazania praw almae matris do szkoy
Lubrasliiego i do legatu Rozdraewskiego. Nie byo to atwo, wic owi

dwaj posowie poprzestali na tern, e udawszy si do kolegium jezuickiego

14 maja t. r. przed rektorem Stan. Gawroskim zaprotestowali przeciw

akademii poznaskiej i zapowiedzieli apelacy do Rzymu.
Pospieszy tam we wrzeniu 1612 r. ks. prokurator almae matris Jani-

dowski, wiozc z sob listy od bisk. krak. Tylickiego i kilku senatorów,

od szlachty maopolskiej a co dziwniejsza od szlachty wielkopolskiej.

Wszyscy oni bagali Pawa V, aby nada almae matri wyrany przywilej

exelusionis. Rzecz rozstrzygaa si w Datar3 rzymskiej, lvtóra orzeka, e
sprawa naley do biskupa Opaliskiego, z nim niech si prokurator Jani-

dowski ukada i o odpowiedzi biskupa doniesie. Papie, do którego sam
Icró Zygmunt wstawia si za Jezuitami i akademi poznask, odpowie-

dzia, e »na razie nic nie wypada postanowi, dla przyczyn, które wyu-
szczy nuncyusz Ruini*; Janidowskiego za upewni, e »dodatkowy przy-

wilej exclusionis akademia krakowska otrzyma, jeeli sam król IM. o to

poprosi i uwaa to za poyteczne dla rzpltej*. Wybada króla mia nun-

cyusz, do yczenia królewskiego chcia si zastosowa papie.

Janidowski przybywszy do Warszawy na sejm (w lutym i marcu
1613 r.), otrzj^ma od liróa odpowied przeczc, ale przy pomocy ksicia

Jerzego Zbarazkiego l?aszt. krak. i przyjació almae matris, dokaza tyle,

e izba poselska przez marszaka swego dopraszaa sic u Icróla, aby przy-

wilej dany na akademi poznask odwoa. Król odrzuci prob. Uraona
tern izba, zatwierdzia przywileje almae matris in toto et in usti antiquo, a do

grodu warszawskiego zaniosa 29 marca z kilku senatorami protest przeciw

przywilejowi królewskiemu na akademi poznask, jako »bez naszej wiedzy

przeciw formule praw królestwa nadanemu*.
Opór sejmu niemile dotkn króla a z Jezuitów nadwornych nie byo

nikogo, ktoby go na duchu podtrzyma. Król zapytany przez nuncyusza,

odpowiedzia, e wcale nie da od Stolicy w. prz^^wileju wycznoci dla

akademii krakowskiej, ale te nie upiera si przy zatwierdzeniu przywi-

leju na akademi poznask. Wic Pawe V zatwierdzi 14 listop. 1613 r.

dawne przywileje almae matris bez dodania wszelako przywileju exclusioms,
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jenera za Akwawiwa w licie do biskupa Tylickiego i w drugim do aka-

demii krakowskiej, owiadczy, e »dooy stara, aby sprawa akademii

poznaskiej od Jezuitów nie bya dalej popieran*.

Markotni o to Jezuici polscy, uchwalili na kongregacyi prowincy-

alnej w Jarosawiu 31 lipca 1614 r. postulat do jeneraa, aby wyjedna dla

poznaskiej akademii zatwierdzenie Stolicy w. A gdy jen. Akwawiwa
umar (31 stycznia 1615 r.), powtórzyli postulat na nastpnej kongregacyi

prowincyalnej w Lublinie z pocztkiem sierpnia 1615. Nowy jenera, Mu-

cyusz Yitelleschi, odpowiedzia, e byle król IM. wol sw w Rzymie na

korzy Jezuitów poznaskich objawi, to on z ca usilnoci stara si

bdzie o zatwierdzenie papiezkie. Niestety król tej woli nie objawi,

Skarga ju nie y, prowincyat Stan. Gawroiiski nie mia sn do miru

u dworu, król »deIiberowa z pecztarzami« a wynik deliberac3'i ten, e
król listem 26 stycznia 1616 r. zapewni akademi krakowsk, i przy-

wileje jej w caoci zachowa pragnie. Jezuici koronni doznali dotkliwej

poraki, która si staa smutnym precedensem, bo odtd alma mater che-

pia si gono z mniemanego monopolu nauczania, jako prawa zwyczajo-

wego Jms acuisitum i przeszkadzaa Jezuitom w otwarciu szkó krakowskich

i akademii we Lwowie.

Co gorsza, przegrany spór o akademi poznask, przyczyni si do

utworzenia antijezuickiej partyi katolickiej, z ksiciem Jerzym Zbarazkim

na czele. Partya ta, wraz z resztkami rónowierców, wypowiedziaa Jezui-

tom walk paszkwilow , sprowadzajc z zagranic}^ i szerzc w Polsce

pamflety jak: De modo agendi Jesuitarum Jerzego Heckla w Frankfurcie

1585 r. ^ Historia Ordinis Jesuitici, Eliasza Hasenmiillera w Frankfurcie

1594 i 1608 r., przeoona na niemieckie w Bazylei 1626 — O teologii

Jezuitów Kemnitza — Mowa przeciw szkoom jezuickim Rodinga — Bozmoioa

jezuicka Ki'ystyna Frankena — O starem i nowem chrzecijastwie Biturixa —
O loierze Jezusa i Jezuitów Donata Gotlieba — Zwierciado czyli teorya nauki

jezuickiej i Teatr czyli praktyki jezuickie do ksit i stanów Europy 1608 r.

Inocentego Geutelleta, prezydenta parlamentu w Greuobli — Katechizm

jezuicki przez akademików paryskich — Monita privata et publica, generalia et

specialia Soc. Jesu w Heilsberdze (zmylone miejsce druku) 1610 r. To samo
po niemiecku w Oomucu: Beichtenspiegel.

W Polsce gony by paszkwil Sebastyana Klonowicza Actio Euitis

Poloni prima 1590 r. czyli Konterfekt Jezuitów Mnichów, przez Prawdzica

z Jasnej Góry, w formie mowy do senatorów, tvimaczony na obce jzyki
za granic. Goniejsze jeszcze: Monita prioata Societatis Jesu, czyli Skryte

rady Jezuitów, przez ex-jezuit Hieronima Zaborowskiego 1612 r. napisane,

a w kwietniu 1614 r., z namowy jak si zdaje i kosztem krewniaka jego

kcia Jerzego Zbaraskiego, ogoszone drukiem i wielokrotnie w obcych jzy-
kach wydane. Nie wspominam paszkwilów partyi dyssydenckiej polskiej

jak : Schwarm Pistranda (Wojciecha z Kalisza) 1592 i 1594 r. — Consilium

dutum amico, czyli Bady do przyjaciela Toru 1607 r. — Relaeya o skrytych

sztukach jezuickich, Toru 1607, to samo po niemiecku w Frankfurcie

1632 r. i inne.

Prawda, e Jezuici nie milczeli. Z polecenia jeneraa Akwawiwy,
uczony O. Jakób Gretser (f 1625 r. w Ingolstadzie), wystpi jako apolo-
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geta zakonu w 21 rozprawach polomicznych, które zajmuj XI-ty tom in

folio dzie jeg-o. Przeciw Actio Euitis Poloni pisali, bronic Jezuitów:

ks. Marcin Szyszkowski póniejszy biskup krakowski, sawny z nauk
i dyplomacy Stanisaw Reszlca, Jezuici O. Jan Lans, Belga, bieg}' pra-

wnik (t w Jarosawiu 1591 r.) i O. Marcin aszcz. »Rady do przyjaciela*

poddali krytyce 00. Jerzy Tyszkiewicz (pod pseudonimem Mile. Zieme-

ckiogo) 1610 r. i Kasper Sawicki 1611 r. Monita secrea zwalczali: O. Ma-

tensz Bembus 1615 r., O. Gretser i 7 zagranicznych Jezuitów. Wreszcie

wizytator Jezuitów koronnych i litewskich O. Jan Argenti, w otwartym

licie do króla, Ad Sigismundum III Poloniae et Sueciae Regem poten-

tissimum, Societatis Jesu Yisitatoris provinciarum Poloniae et Lithuaniae Epi-

stoa de statu ejusdem Societatis in iisdeni provinciis, Cracoviae 1615, w 16 roz-

dziaach, podj si miaej, wyczerpujcej obrony Jezuitów nietylko w Polsce,

ale i we Francyi, Wenecyi, Siedmiogrodzie, Wgrzech, Czechach, Morawie

i Anglii. Ogosi j powtórnie w Ingolsztadzie 1616 r. i po raz trzeci, ju
jako prowincya polski, powikszon o 10 rozdziaów p. t, De rebus Socie-

tatis Jesu in Eegno Poloniae ad Sigismundum III Cracoviae 1620.

Pomimo tych apologii, podjli walk paszkwilow przeciw Jezuitom

mistrzowie almae matris cracouiensis, z okazyi nowego sporu o szkoy ki'a-

kowskie.

§. 27. Kótnia z akademi krakowsk o szkoy krakowskie rozpoczyna

si polemik paszkwilow. 1616—1624.

Jeeli bdem byo Jezuitów, napocz spraw akademii poznaskiej,

a potem ni(^doprowadzi do pomylnego koca, to nierównie wikszy po-

penili bd, upierajc si wbrew zdaniu episkopatu, królewicza, panów,

sejmików i sejmów, przy otwarciu szkó krakowskich. Nie byy one tam

potrzebne, a dla antagonizmu z szko gówn królestwa, akademi, sta-

way si szkodliwe. Rozumieli to Possewin, Carminata i Akwawiwa, nie

rozumia witobliwy, ale uparty nieco O. Mikoaj czycki, dusza za-

biegów i walk o szkoy krakowskie.

Pocztek nieszczsnego spora ten:

Na proby ks. Skargi król Zygmunt fundowa bazylik w. Piotra

i Pawa w Krakowie z domem profesów, jakiego Jezuici w Polsce dotd
nie mieli. Ale ju 1611 r. umieszczono tam studium domesticum dla swoich

kleryków, a na radzie prowincyalnej 1616 r., uchwalono za namow
00. Fryderyka Szembeka i czyckiego, dom profesów urzdzi przy

kociele w. Barbary, dom za przy bazylice w. Piotra zamieni na kole-

gium z szkoami wyszemi, w czem liczyli na pomoc wieo mianowanego

biskupa krak., kanclerza almae matris, Marcina Szyszkowskiego, apologet

swego 1590 r. Król na proby 00. Szembeka i Walentego Fabrycego, po-

zwoli na otwarcie szkó, usunicie za trudnoci z akademi krak. i za-

warcie z ni unii szkolnej, wedug konsensu z dnia 1 lutego 1583 r.,

powierzy biskupowi Szyszkowskiemu.

Zrozumiawszy to mistrzowie almae matris, zawizali filadelfi pod

przysig, e do unii szkolnej nie dopuszcz, a przy pomocy niektórych
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praatów i kanoników i kasztelana krak, ksicia Jerzego Zbarazkiego,

starali si przekona biskupa Szyszkowskiego, e ta unia szkolna zgub
jest dla akademii, Jezuitom niech on nie dowierza, bo O. Szembek inti'y-

guje przeciw niemu na dworze. Biskup jednak, zachorowawszN' ciko
w styczniu 1619 r., wezwa superiorów w. Barbary i w. Piotra, Czernia-

kowskiego i Szembeka i radzi otworzy na razie wysze studium domowe
dla alumnów zakonu, ofiarujc na ten cel 10.000 zp. Król pociwali zamiar,

dla oporu jednak rektora akademii Janidowskiego, który zapowiedzia Szem-

bekowi »bdziemy musieli wytoczy wielkie dziao dla naszej obrony* i pro-

testu akademii, tudzie dla wojny tureckiej i niechci królewicza Wady-
sawa, którego ksi Zbarazki przeciw Jezuitom u w. Piotra uprzedzi,

rzecz posza w odwlok. Dopiero 5 grudnia 1621 r. otwarto formalnie

Collegium inchoatum w. Piotra, wicerektorem mianowany O. Jerzy Tyszkie-

wicz; biskup pozwoli w lutym 1622 r. na otwarcie studium domowego
(otwarto je we wi-zeniu 1623 r.), król za 3 marca t. r. wyda przywilej

na otwarcie szkó publicznych. Warunki unii szkolnej uoyli 00. Tysz-

kiewicz, Obrycyusz, czycki i Szembek i przedstawili bisk. Szyszkowskiemu
w Kielcach. On, uproszony sn przez akademików, czy te z obawy anti-

jezuickiej agitacyi Zbarazkiego i szlachty, odoy spraw na póniej. Po-

przestali wic Jezuici na studium domowem, ale i do tego postanowili nie

dopuci akademie}^; podjudza ich ks. Jakób Neyman, nazwany Najmano-
wiczem, doktor praw, kanonik krak. i na 16 zawodów rektor akademii,

wódz kampanii przeciw Jezuitom ki-akowskim.

Gdy wic ci dla uwietnienia kanonizacyi w. Ignacego i w. Fi-an-

ciszka Ksaw., urzdzili 13 lipca 1622 r. dysput filozoficzn w wielkiej sali

kolegium i drug teologiczn 17 lipca w nawie kocioa w. Piotra, zja-

wili si z polecenia rektora Goliniusza, podczas pierwszej filozoficznej

w sali, 3 mistrze akademii, z notaryuszem i pedelem, odczytali protest

akademii przeciw wszelkim publicznym dysputom, wrczyli go O. czy-
ckiemu, a pedel wezwa goci (byli dwaj biskupi Oborski i Wyk, sta-

rosta Tarnowski, praaci i t. d.) do rozejcia si. Nikt si nie ruszy, -
czycki reprotestowa ustnie, dysputa odbya si spokojnie. Podobne pro-

testy akademików i woania »rozej si* powtórzyy si podczas dysputy

teologicznej w kociele. Wic prowincya Tyszkiewicz zoy u notaryusza

publiczn krótk reprotestacy »przeciw podwójnemu najciu krzywdz-
cemu Boga, miejsce w., Stolic rzymsk. Króla IM. i Jezuitów* i roz-

rzuci kaza po kraju.

Ten najsuszniejszy akt obrony da pocztek do zawzitej polemiki

i pamfletów. Ks. Neyman wyda skrycie w Toruniu 1623 r. dug, jado-

wit »Odpowied na reprotestacy*, któr jako bezecny pamflet potpili

i zabronili czyta nuncyusz Lancelloti, biskupi Szyszkowski i Opaliski,

a król 3 maja 1623 r. kaza spali rk kata na rynku warszawskim.
Wszyscy wiedzieli, e autorem jest sam ks. Neyman, podówczas rektor

akademii, ale nuncyusz poleci osobnej komisyi szuka i sdzi autora.

Nie wynaleziono go, bo nie chciano.

Inaczej postpi poprzednik Neymana w rektorstwie, 80 letni Bazyli

Golinius. Oto po onych dysputach wyprawi 26 listopada 1622 r. list »od

akademii krakowskiej* do sejmikujcej w Sochaczewie i indziej szlachty,
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proszc, aby »panom posom (na sejm walny) midzy punkta poleci raczyli,

eby ci Ojcowie (Jezuici) sposobami swymi arcy mistycznymi akademii gu-

bi zaniechali*. Znaczyo to, spraw szlcoln, nalec do jurysdykcyi ko-

cielnej, przenie do forum wiecl^iego, crimen nie lada, wic si te Goli-

nius wypar autorstwa listu, nietylko przed biskupem Szyszkowskim, który

go listownie surowo skarci, i przed akademi, ale i na sejmie 1623 roku
w Warszawie, przez delegatów akademickich Neymana, Petrycego i Ja-

kóba z Ucia. Sama te akademia wrczya Jezuitom »akt niewinnoci*

swojej. Nie przyjli go Jezuici i milczeli.

Ale stanli w ich obronie wieccy ksia, Jerzy Borastus, doktor

obojga prawa, sekretarz i bibliotekarz królewski sw t>Ventiatio czyli roz-

trznienie listu Goliniusza na sejmiki przedsejmowe* (w Brunsberdze

1623 r.) i kanonik regularny ks. Stanisaw Zakrzewski »Prof daAvidow
piciu kamiemi uzbrojon*, któr rozda take posom sejmowym w War-
szawie. »Proca« trafia w sedno rzeczy, bo a 4 repliki wyszy 1623 roku

z pod pióra akademików do sejmujcyci stanów i króla, z których Vindi-

ciae mistrza Przecawowicza i »Obaowanie« pseudo alumna, dedykowane
królowi, gwatowne a jadowite, szereg nowych inkryminacyi wytoczyy
przeciw Jezuitom. Akademia wypara si alumna, biskup Szyszkowski po-

tpi 23 czerwca 1633 r. »Obaowanie* jako ohydny pamflet, ale te i wszy-

stkie przeciw alma mater wymierzone pisma. Jezuici milczeli.

§. 28. Akademia odrzuca ukady o uni szkoln. — Spór przenosi do
Rzymu, na sejmiki i sejmy. 1623—1625.

Równoczenie z t polemik, delegaci akademiccy podali na sejmie

1623 r. dwie, podobne treci supliki do króla, aby nie pozwoli na studium

domcsticum, ani na uni szkoln, ani na nowe szkoy w Krakowie. Król

zada od O. Szembeka, prokuratora Jezuitów na sejmie, planu unii szkol-

nej, a pochwaliwszy go, odesa wraz z suplikami i swym listem do bi-

skupa Szyszkowskiego, aby jako kanclerz akademii, oznajmi jej, e jego

królewsk wol jest, aby unia szkolna dosza do skutliu. Alcademicy nie

chcieli i sysze o tern. Owszem gdy rektor czj^cki otworzy nareszcie

w wrzeniu 1723 r. domesticum studium theologicum, w maju 1624 r. philoso-

phicum, zaprotestowaa akademia przeciw samej nazwie »rektor kolegium*,

i przeciw studyum, acz domowemu tylko. Mistrzowie zobowizali si po-

nownie, e aden na uni szkó nie zezwoli, do roty przysigi uczniów

woono, e do adnych innych szkó w Krakowie uczszcza nie bd,
ale na rozkaz biskupa wyrzucono klauzul. Napróno nuncyusz Lancel-

oti, wezwany przez króla, próbowa kilkakrotnie sklei uni szkoln.

Neyman widzc, e po stronie Jezuitów stoj: król, nuncyusz, biskup

kanclerz akademii, e im wic nie podoa w Warszawie, powzi plan

miay. Oto spór przeniós do Rzymu, a swoim poleci obrabia w kraju

sejmiki i sejmy, aby szlachta spraw akademii przyja jako wasn, naro-

dow, i w obronie wolnoci szlacheckiej wystpujc, wywara nacisli na

papiea i jego sdziów. Wic z pocztkiem 1625 r. owiadczy nuncyu-

szowi i królowi, e spraw szkó, na prob akademii. Ojciec w. Urban VIII
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do Rzymu odwoa, aby tam na zwykej drodze rozstrzygnit zostaa. T
zwyli drog bya JRota romana, najwyszy trybuna papieslii, i ju w liwie-

tniu t. r. otrzyma rektor czyclii pozew od Roty. Pody wic 27 t. m.

do Rzymu, pierw jednalv studium domesticum zamieniajc na publicum,

otworzy w kolegium w. Piotra, na podstawie przywieju królewskiego

z 3 maja 1622 r., publiczne wykady teologii, filozofii i humaniorów.

Formalna burza zerwaa si przeciw niemu. Protest akademii 22 kwie-

tnia, na który odpowiedzia O. czycki reprotestem; listy z pogrókami
ksicia Zbarazkiego do biskupa Szyszko wskiego; gniew tego, e bez jego

wiedzy otwarto publiczne szkoy, a co najboleniejsze b3'o dla O. czyc-
kiego

, e wielu Jezuitów krok ten zganio, jako niewczesne wyzwanie
akademii do gwatowniejszej walki.

Zaraz ona wybucha. Z podmuchu zdaje si Neymana, modzie aka-

demicka z plcbejuszów przewanie zoona, do bitek ulicznych z ydami
i innowiercami zaprawiona, turbas ciere consueta, uchwalia przeszkodzi de

facto otwarciu szkó jezuickich, napadami na kolegium, napaciami i bi-

ciem jezuickich uczniów, idcych ulic grodzk i wracajcych ze szkoy,

a niektórzy mistrze akademii pomagali im tej brzydkiej roboty. Rozpo-

czto j na primum dico w dzie pierwszej lekcyi, bo ju 7 kwietnia bi-

skup Szyszkowski w licie do Neymana gani »wielk i nies^^chan przez

waszych studentów i mistrzów insolentiam* . Napaci, bicia i rany powta-

rzay si przez cae tygodnie, pomimo, e wice rektor Szembek poleci

dwom ksiom odprowadza uczniów.

Rektor Neyman nazwa to puenles concertationes chopice walki,

i ani myla uskromi zuchwalców, wic król poleci starocie krakow-

skiemu Gabryelowi Tarnowskiemu, uy przeciw nim milicyi zamkowej.

Modzie daleje sejmikowa na ce w. Sebastyana, wiza si w konfe-

deracy. Stana uchwaa: szkoy jezuickie wszelkimi sjjosobami lub tu-

multami rozgania, uczniów ich napada, mniejszych batami, wikszych
grubymi kijami okadajc*.

Dzie 13 czerwca przeznaczony na waln rozpraw. Jezuici zatrzy-

mali uczniów na mszy w., wic akademicy pod komend Bartomieja

Przepiórki rzucili si na liolegium i daleje tuc okna i drzwi wybija.

Milicya zamkowa przeprowadzia uczniów ze szkoy, ale napastowana przez

akademików, gdy i sam jej rotmistrz raniony w rami, daa ognia, rania

kilku, wódz Przepiórka zabity. Okrzyknito go mczennikiem wolnoci

akademickiej przeciw mobójcom Jezuitom, zrobiono szlachcicem Ptasz-

kowskim i wyprawiono pod oson nadwornej milicyi wojewody ruskiego

Stanisawa Lubomirskiego pogrzeb, z kolegium jurystów przez r\'nek do

kocioa w. Anny, gdzie obok grobu b. Jana Ivantego, zwoki zoono.
W pogrzebie wzili udzia mistrze akademii, zakony, kler wiecki, poowa
miasta. Po mszy rekwialnej, karmelita bosy wystpi z mow aobn,
a nawymylawszy Jezuitom, pociesza akademi, e wnet zjawi si Dawid,

który pobije Goliatów. Dzikowa mu i zebranym student akademii No-

wicki, ucze niedawno wileski, który wpadszy w ferwor, ly Jezuitów,

I cala ta swywola usza bezkarnie, chocia bisliup surowo skarci

16 czerwca rektora Neymana, a król kaza sdem mieszanym (trwa ten

sd 10— 13 lipca) ciga i kara winnych. Do sdu zgosili si pierwsi Je-
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zuici. dajc ledztwa i wyroku, bo one konfederaty akademickie z ki
w. Sebastyana, uday ich przed ludem, i podczas pogrzebu 5 razy herol-

dowi obwoa kazay, e Jezuici zmówiwszy si z urzdem zamkowym,
przekupili i spoili onierzy i strzela im kazali do bezbronnych. Niewin-

noci Jezuitów bronia ju pierwej kapitua krakowska w licie 1 padzier-

nika 1625 do Urbana VIII. Uczyni to samo starosta krakowski Tarnowski

5 grudnia t. r. i sam król Zygmunt 27 marca 1626 r. majc ju protokó

judicii composiii w rku. On te uniwersaem 3 kwietnia 1626 r. obwieci
caej Polsce niewinno Jezuitów a napitnowa swywol studentów akade-

mii. Uniwersa przeszed bez ladu.

Modzie swywolila jeszcze zuchwaej, bo na jej skarg, skaza try-

buna lubelski burgrabiego Róank i rotmistrza milicyi Waczewskiego na

Mae za naruszenie wolnoci akademickiej. Zgniewao to starost Tarnow-

skiego, wic ju adnej tamy nie kad burdom i napaciom modziey na

ydów, na dyssydentów jak Lubieniecl<i, ba nawet na dworzan i sugi

Zbarazkieg^o i Lubomirskiego, fautorów akademii. Wprawdzie patrole mili-

cyi zamkowej ukazyway si na ulic}^ grodzkiej, mimo to bywao, e Je-

zuici zmuszeni byli do póna w noc swych uczniów przechowa w kole-

gium, aby ich od bicia i ran uchroni. Trway te nieznone napaci a do

1634 r., a nawet po zamkniciu szkó jezuickich, akademicy wyrzdzali Je-

zuitom róne psoty. Doszo do tego, e starosta i król pisali 1628 r. do

Urbana VIII, aby cenzurami kocielnemi poskromi swywol akademick.
Dwa razy jednak uskromiono j na czas jaki. Raz 1628 r., gdy nowy sta-

rosta Tomasz Zamojski, nie ogldajc si na wolnoci akademickie, wzmo-
cniwszy milicy, rozkaza akademików jak zwykych tumultuantów ima
i wizi na zamku. Drugi raz 1632 r., gdy podczas bezkrólewia przed ich

swywol nikt nie by bezpieczny, wojewoda Stanisaw Lubomirski wypu-

ci na nich nadwornych kozaków, kaza ima, kijami okada, odsya do

Winicza do robót fortecznych. To skutkowao.

Równoczenie prawie z rozruchem z powodu Przepiórki, w lecie

1625 r., wyda przeciw Jezuitom uczony mistrz akademii, matematyk, astro-

nom i lekarz, Jan Brosciusz (Broek z Kurzeowa) gony pamflet »Grats

plebaski*. Sposobno poda mu list O. czyckiego 2 listopada 1624 r. do

Hieronima Przyckiego, stolnika krakowskiego pisany w tym celu, aby

majc mir u szlachty usposobi j yczliwiej dla unii szkolnej i Jezuitów.

»Gratis« mia sparaliowa agitacy stolnika a by, jak si zdaje, wspóln
Neymana, kilku akademików i Broka prac, wydan bezimiennie w dru-

karni dyssydenta Piotrkowczyka. W listopadzie t. r. puci Broek drugi

krótki paszkwil: »Proroctwa w. Hildegardy«, które zdaniem jego tak »od-

malowao Jezuitów, e jaje do jaja nie jest podobniejsze«. Na skarg Je-

zuitów starosta Tarnowski kaza zrobi rewizy w drukarni, owe paszkwile

zabra i spali przez kata na rynku, Piotrkowczyka u prgierza wycho-
sta i wywieci z miasta, na Broka za domaga si sdu od rektora

Neymana, który owiadczy krótko, e to co w »Gratisie« przeciw Jezui-

tom powiedziano, to on i akademicy aprobuj.

»Gratis« Broka, nie bez humoru i dowcipu napisany, czytaa szla-

chta akomie i uprzedzaa si coraz wicej do Jezuitów. O. Bembus napi-

sa naprdce » Krótk spraw o nowem kolegium 00. Jezuitów, dla niewia-
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domych wydan«, zanim O. Szembek (Piknorzecki) nie ogosi w Krako-

wie 1626 r. gruntownej refutacyl p. t. »Gratis plebaski, gratis wywi-

czony*, który akademicy przez najtego podkacika na rynku krakowskim

publicznie spalili. Nie lepsze powodzenie miay inne apologie szkó kra-

kowskich, jak O. Bembusa » Obrona kolegium krakowskiego Pairum S. J.

Stanom koronnym na sejm 1627 r. podana*. Odpowiedzia zaraz Neyman

^Zniesieniem obrony Collegium S. J. w Krakowie*, które synod piotrkowski

1628 r. pooy na indeks i kaza niszczy.

Rzecz jasna, e oddawszy spór z Jezuitami do Rzymu, alma mater

czeka bya powinna wyroku, a tymczasem zaniecha wszelkich stara, za-

biegowy, intryg w rzpltej. Powtarzali jej to kilkakrotnie, biskup Szyszkow-

ski, nuncyusz Lancelloti, sam król wreszcie.

Rozumieli to Neyman i mistrze akad., pomimo to spór szkolny wywle-

kli na sejmiki i sejmy 1626, 1627, 1629 r. i na synod 1628 r. Delegaci ich,

Broek i Piotrowski, podali supliki do sejmu i do króla, obchodzili sena-

torowi posów, bagali o ratunek izb poselsk, przedstawiajc wszdzie

akademi jako ubog, pokrzywdzon staruszk, która przecie wasnoci
i ozdob jest rzpltej, pod jej patronatem zostaje, a jej wolnoci pokrzyw-

dzone, krzywd s wolnoci szlacheckiej. I t sofistyk dokazali, e szla-

chta istotnie uwierzya, i patronat akademii nie papieowi i królowi, któ-

rzy j erygowali i nadali, ale rzpltej przynaley, e przywileje akademii

czstk s szlacheckich wolnoci, e wic sprawa akademii toczca si

w Rzymie, jej jest spraw, a Jezuici zaprzeczajc akademii prawa exclu-

sionis, godz w wolno szlacheck. Uwierzya jeszcze szlachta, a nietylko

ona, ale i senatorowie, jak ksi Jerzy Zbarazki, e »Jezuici Krakowa

pragn, aby ju wszystk Polsk pod ferulam S2iam podrzucili, aeby to

w rkach ich byo i od nich samj^ch czeka mieli homines et faciem Rei pu-

bUcae futurae, eby od nich samych obyczaje, od nich affectio subditorum et

principum, od nich wszystkie stoki (godnoci, urzda), od nich nakoniec

wszystka rzplta a nie od kogo innego dependency miaa «. Zbaamucone

tymi wywodami, zastraszone prepotency jezuick sejmiki i sejmy, zano-

siy do grodów protesty przeciw szkoom krakowskim, do Rzymu za su-

pliki za monopolem nauczania akademii. Izba poselska daa od króla

cofnicia pozwolenia na szkoy jezuickie, zatwierdzenia ponownego przy-

wilejów akademii, a gdy odmówi, protestowaa. Napróno biskup krakow-

ski, nuncyusz, król, który na sejmie 1626 r. Avyznaczy komisy ugodow
4 biskupów, zapraszali akademików do unii szkolnej. Neyman owiadczy,

e akademia oczekuje cierpliwie dekretu Stolicy w. — Niedugo czekaa.

§. 29. Decyzye i dekreta Roty. — Krótka wygrana Jezuitów.

1626-1633.

Akademii i wrzekomego jej przywileju eoeelusionis broni w Rocie

mistrz teologii ks. Jakób z Ucia; otwarcia szkó krakowskich jako doko-

nanego najlegalniej faktu, broni rektor tych szkól O. czycki. Obydwaj

przybrali sobie po kilku prawników rzymskich do pomocy. czycki nadto

pilnowa, aby proces przyspieszonym szed tpem, Jakób z Ucia stara si
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proces przewlec jak najduej, dlatego zaoy 4 protesty, trzy apelacye do

Stolicy w., tak, e proces trwa 4 lata, w cigu których Rota wydaa
6 orzecze decisiones (19 czerwca, 6 listopada, 18 grudnia 1826 r., 21 maja
1627 r., 30 marca i 3 grudnia 1629 r.), dwa wyroki deereta (7 lipca 1627 r.

i 22 czerwca 1629 r.) i wyrok wykonawczy executorales Utterae (15 kwietnia

1630 r.). Decyzye i dekreta orzekay, e 1° akademia ani na mocy swych
przywilejów, ani jako jus acuisitum nie posiada prawa exclusionis, 2" e
Jezuitom na moc}'^ konstytucyi apost. Piusa V z 10 marca 1571 r. »wolno

jest w ich kolegium krakowskiem oprócz humaniorów, wykada take
umiejtnoci, teologi i inne nauki, chocia w teme miecie Krakowie

istnieje szkoa gówna (akademia)*.

I\ada decyzj^a i w3'rok Roty wywoyway w Krakowie coraz zu-

chwalsze gwaty modziey akademickiej przeciw Jezuitom i ich uczniom,

na sejmikach i sejmach coraz wiksze rozjtrzenie umysów, co tak doku-

czyo Jezuitom, e gówny po czj^kim zwolennik szkó krakowskich

O. Szembek, wnet po pierwszym wyroku Roty na korzy tyche szkó

wydanym, piszc do jeneraa Vitellesclii d. 22 stycznia 1628 r., dowodzi

a 9 argumentami, e dla spokoju publicznego i dla dobra zakonu nie na-

ley korzysta z wyroku Roty, ale dobrowolnie zamkn szkoy. Ale ba-

wicy w Rzymie O. czycki przekona jeneraa, e zamknicie szkó,

gdy proces prawny z takim nakadem czasu, trudu i pienidzy na uko-
czeniu, dla rankoru kilku magnatów, dla krzyku kilkunastu posów, dla

kilku burd ulicznych, które w Polsce nie s czem niezwykem, nie moe
si sta bez cikiego ublienia królowi i Stolicy w. i cignie suszny

zarzut lekkomylnoci na zakon; jenera nie ma prawa pozwoli, aby tak
plam rzuca kto na prowincy polsk. Wic jenera szkó nie kaza zam-

kn, poleci tylko polskim Jezuitom, aby nie dworowali z zwycistwa, ale

przyjli je z skromnoci. Radzi im to samo, acz z innych motywów,

ksi Jerzy Zbarazki, po drugim wyroku pomylnym dla nich, piszc

w lipcu 1629 r. do O. Rudnickiego. »I jabym radzi z t wygran quam mo-

destissime postpowa... bo to victoria nie z akademików, ale ex ordine eque-

stri, który si za t spraw gorco uj, i j równ pooy z wolnociami

swemi... Wygrana wasza wisi na nitce. Macie to dobrze wiedzie, aby ta

nitka gratiae principis nie urwaa si. Gdy spraw kolegium (podczas bez-

królewia) na rzplt puszcz, to j acno zbij«.

List wylconawczy executorales ogoszony zosta d. 22 maja 1630 r.

w kolegium w. Piotra, w obecnoci nuncyusza Antoniego Santacroce, pro-

wincj^aa Kaspra Drubickiego, ksiy i braci domu, poczem odmówiono

w kaplicy Te Deum. W miesic potem 22 czerwca prepozyt lubelski Mie-

lewski, z notaryuszem i kilku ksimi, jako wiadkami, wrczy ów list

rektorowi al-cademii Adamowi z Opatowa, M^raz z listami króla i prymasa,

jako wyrok rzymsl^i przyjmuj i daj, aby si akademia bezzwocznie

do zastosowaa. Rektor protestowa, protestu nie przyjto, wic akademia

nazajutrz uchwalia wnie do Urbana VIII apelacye z protestem, która

si na nic nie przydaa, ale rektor czycki wniós w padzierniku repro-

testacy do Roty rzymskiej. Dla grasujcej zarazy, dopiero z Icocem pa-

dziernika, z rozkazu nowego nuncyusza Honorata Yisconti, dekret rzyin-

sl<i przybito na drzwiach kocielnych, l<aznodzieje ogosili go z ambon,
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objaniajc jego moc obowizujc, pomimo apelacyi akademii, przeciw

czemu znów protestowa rektor Adam z Opatowca.

Dnia 3 listopada Jezuici urzdzili w szkoach wspania dysput
Theoremata ex naturali philosophia in Regio Collegia, któi'a si odbya spo-

Icojnie pod prezydencj^ nuncyusza. Ale ju 29 grudnia t. r. wznowili aka-

demicy burdy i krzylci, i to w kociele w. Piotra, podczas przedstawienia

jaseek. Napaci na uczniów wzdu ul. grodzkiej nie ustaway. Podczas

nauk i dysput, tukli okna kolegium, urzdzali kocie muzyki. Trwao to

do bezkrólewia, w którem wojewoda ruski Stanisaw Lubomirski kozakami

nadwornymi swywolników na jal<i czas poskromi, W padzierniku 1633 r.

podjli napaci na kolegium i na uczniów z wiksz jeszcze gwato-

wnoci.
Z mierci Zygmunta III, który fundowa jedno, dopomóg do zao-

enia kilku kolegiów, zasania zakon przeciw rokoszanom i rónowiercom
i broni w kadej potrzebie, »urwaa si cienka nitka aski królewskiej*.

Sprawa szkó -puszczona na rzplt«, jak przepowiedzia Icsi Zbarazki.

Odwrócia sie lvarta. Al:ademia wystpuje zaczepnie, ronie w protelvtorów.

obroców i popularno. Jezuici trzymaj si odpornie, prawie osamotnieni.

Dla przygotowania szlachty na sejmikach i sejmie konwokacyjnym (27 wrze-

nia 1632 r.) Neyman wypuci 6 broszur przeciw szkoom krakowskim,

z których najwaniejsza: Memoriale eksorbitancyi i procesu akademii kra-

kowskiej z Jezuitami o szkoy Icrakowskie*. W odpowiedzi ogosili Jezuici

5 pism ulotnych, 2 rozprawy: dowodzc, e ^-susznie swe szkoy otworzyli

w Krakowie*, e szkoy te »nie s przeciwne przywilejom Królestwa*,

i z pocztkiem sierpnia 1632 r. wysali O. Szembeka do Warszawy, aby

pozyskawszy ask królewicza (przyszego króla) Wadysawa, wyrozumia
jego zamiary wzgldem szkó krakowskich, wybada te w tej mierze pry-

masa Jana Wyka, biskupów, tudzie Jerzego Ossolisldego, Kazanow-

skich i Potockich (przyjació królewicza), a nadewszystko aby usposobi

dobirze, i to mu si udao, modziutkiego biskupa krakowskiego królewicza

Jana Olbrachta, umarli bowiem jeden po drugim, biskupi Szyszkowski

30 kwietnia 1680 r. i Andrzej Lipski 3 sierpnia 1631 r. I jaki owoc tych

zabiegów?

Na sejmie konwokacyjnym 10 padziernika wystpi ks. Neyman
z fiipik na Jezuitów i ich szkoy, z tak ujm czci i powagi Stolicy w.,

e przerwa mu prymas, i skarci publicznie. Biskupi zebrawszy si na na-

rad, uchwalili, za podszeptem zdaje si Jerzego Ossoliskiego, spór ten

szkolny odda w rce królewicza Wadysawa, o którym wiedziaa Korona
cala, e sprzyja akademii a dny popularnoci, dogodzi zechce cnej braci,

i W3'prawili do biskupa przemyskiego Firleja, ofiarujc rozjemstwo. Przy-

j je chtnie królewicz. W te tropy uda si do niego O. czycki, który

wanie napomnienia do szlachty, Octo monita pro Nobilitate Polona 1632 a.

w sejmie i stolicy rozrzuci. Królewicz wyzna mu bez ogródki, e szko-

om krakowskim jest przeciwny, e jednak nie on, ale komisya rozjemcza

przeze i pod jego prezydency zwoana, rzecz rozstrzygnie.

Znaczyo to gra komedy. Pierwszy jej akt odby si na pierwszej

zaraz sesyi 28 padziernika. Jezuici: Drubicki, Rudnicki, Szembelc i Brze-

chwa, przedoyli komisyi, królewiczowi i 4 asesorom, wszystkie swe przy-

JEZUICI W POLSCE. R
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wileje, akta i dekreta Rot3^ Akademicy: Neyman, Yitellius, Starmigista,

Grzybowski, nawet ich z sob nie przywieli. Zniecierpliwio to królewi-

cza, j powstawa na Neymana, Wtenczas asesor archidyakon krakowski

Foks prosi, aby spraw odoy do sejmu koronacyjnego. Zgodzi si Wa-
dysaw, obojej stronie nakaza milczenie, zabroni udawa si z spraw do
kogokolwiek innego. Mimo to Neyman z swymi rozgosi, e królewicz ka-

za Jezuitom zamkn szkoj' publiczne, zostawi tylko studyum doniowe.

Dnia 8 listopada 1632 r. Wadysaw obrany królem, sejm koronacyjny »nie-

sforny, wrzaskliwy, bez adnego poszanowania majestatu królewskiego*,

trwa od 31 stycznia do 17 marca 1633 r. Dnia 4 marca akademie}^ rozrzu-

cili broszurk: Centuria prima rationum pierwsza setka powodów, w której

jeden z 00. Jezuitów wykazuje, e »z korzyci bdzie zakonu, jeeli

szkoy krakowskie zostan zniesione*.

Dnia 6 i 7 marca odegra si drugi akt komedyi, dwie sesye sej-

mowej komisyi rozjemczej z 5 senatorów i 7 posów zoonej. Szkó bro-

nili 00. Rudnicki i Hincza, akademii obydwaj Neymani, Jakób i Krzysztof

(medylv, rektor wówczas akademii), Broek i kilku mistrzów. Przedkadano
i badano obustronne przywileje: szy repliki, dupliki, trypliki. Potem ka-

zano Jezuitom opuci sal, akademików namawiano do unii szkolnej, spie-

rano si z nimi, napróno. Wic im kazano odej. Po krótkiej naradzie

komisya wezwaa Jezuitów, weszli i usyszeli wj^rok: »Przywileje akade-

mii janiejsze nad soce. Jezuici uzyskali swe przywileje podstpnie fsuh-

reptitie) w Rzymie fakcyami, intercesyami i innymi subtelnymi sposobami

promowali i tak wygrali spraw; niech raczej dobrowolnie ustpi i zam-

kn swe szkoy, cedant jur suo<^. Oburzony niespodziewam^m wyrokiem

O. Rudnicki, wyci komisarzom gwatown reprymend. Mitygowa go,

pocigajc za paszcz. O, czycki i prosi o czas do deliberacyi. »Z tem

si Ichmocie rozeszli*, powiadomiwszy króla o swym wyi'oku: »szkoy je-

zuickie zamlcn naley*.

Wnet, 15 marca odegra si 3 akt komedyi, ale bez Jezuitów, komisya

tylko i akademicy. Czytano uoon przez Neymana konstytucy o akade

mii krakowskiej, któr w ostatni dzie sejmu, 17 marca poprawion nieco,

pomimo oporu kanclerza litewskiego ksicia Albrychta Radziwia i kilku

senatorów, uchwalono i do woluminów praw p. t. »Akademia krakowska*

woono. Brzmi ona: »Poniewa j'ws patronatus Ak'ddemu krakowskiej wszy-

stkiej mer rzpltej naley, a pewne dekreta Eotae Ttomanae w sprawie inter

Almam Academiam Grac. et Patres Societatis zaszy; tedy My (królj, jakomy
si in pactis conventis obligowali, procurando uspokojenie tej akademii, do

Ojca w. woymy si, aby causa in integrum restituta, do decyzyi Naszej

i Rzpltej t spraw odesa raczy. Gdzie i jus patronatus Reipublicae i jura

Academiae wcale zachowa obiecujemy, które im... tam in toto quam in parte

aprobujemy*. (Vol. leg. III, 378).

Pierwszy raz dowiedziaa si Polska, e prawo patronatu akademii

do caej rzpltej naley, e sprawy szkolne król i sejm, a nie papie i bi-

skupi rozstrzygaj, ale na to dzwoni przez lat 10 Neyman i w tym sen-

sie, jak nadmieniem Avyej, obrabiali akademicy szlacht na sejmikach

i sejmach.
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Có na to jenera zakonu Vitelleschi? Dowiedziawszy si, e przy-

szy Icról Wadysaw nie UAvaa sporu o szkoy krakowskie pomimo dekretu

rzymskiego za ulvoczony, ale owszem sam przyj w nim rozjemstwo, po-

leci prowincyaowi Hinczy, aby spraw szkó zoy w rce króla i rzpltej.

Hincza przez Jerzego Ossoliskiego uwiadomi o tern króla i sejm, a nadto

przez spowiednika królewskiego O. Pstrokoskiego, wrczy królowi bile-

cik, w którym stao: »Gotowi jestemy szkoy publiczne natychmiast zam-

kn, jeeli taka wola WKMci«. Na to król: »postanowiIem to zostawi

woli Ojca w.« Pocieszyli si tem Jezuici, nie rozumiejc sn, e Stolica

w. jak na yczenie króla Zygmunta szkó ich bronia, tak na yczenie

króla Wadysawa zamkn je kae, skoro ratio status, zachowanie dobrych

stosunków z królem i rzplt tego wymaga.

§. 30. Zamknicie szkó krakowskich dekretem Stolicy w. 1634.

W wrzeniu 1633 r. wyjecha w wspaniaym orszaku do RzN-mu Je-

rzy Ossoliski orator króla JMci., z obedyency do Urbana VIII-go,

z obszern instrukcy od króla w wielu wanych sprawach. Wyjedna te
mia u papiea cofnicie dekretów Roty rzymskiej i wyrany nakaz zam-

knicia szkó krakowskich, i w tym celu wióz z sob listy królewskie do

papiea, do 3 kardynaów Barberinich, i do kardynaa protektora Jezuitów.

Zaatwiajc inne sprawy w kongregacyach, spraw szkó krakowskich uo-

y odrazu 4 grudnia z jeneraem Yitelleschi, który mu owiadczy krótko:

»e on i jego Jezuici nie maj zamiaru spiera si z rzplt, gotowi nie-

tylko z Krakowa, ale z caej Polski ustpi, jeeli taka bdzie wola rzpltej«.

Nazajutrz wysa do dwóch Ojców, z oznajmieniem, e »gotów po prostu,

bez adnych zastrzee, szkol}' i prawa swoje zoy w rce króla JM.

i rzpltej, niech sobie z tem zrobi, co im si zda poyteczniejsze i na to

wystawi skrypt autentyczny* W tym sensie pisa jenera do króla 28 gru-

dnia 1633 r., a prowincyaowi Hinczy poleci »aby si do woli króla i rzpltej

zastosowa*.

Za tyle ulegoci naleao Jezuitom zostawi t pociech, e sami,

dobrowolnie ustpstwo z swych praw czyni królowi i rzpltej. Ossoliski

jednak, który z nimi od pocztku w tej sprawie nieszczerze postpowa,
wyjedna u papiea, upewniwszy go o pisemnem, jak si zdaje, przyzwo-

leniu jeneraa, dekret zamknicia szkó brawem 15 stycznia 1634 r... ^M.y,

chcc publicznej szkodzie zapobiedz... spór i spraw tak w w. Rocie, jak

w którymkolwiek innym sdzie poruszon, toczc si i wprowadzon —
zwaj^wszy na dane ju z góry przyzwolenie ukochanego syna

naszego Mucyusza Yitelleschi, tego Towarzystwa jeneraa, w którem on

twierdzi (asserit), e Towarzystwo samo i jego kolegium suszne prawo

miao i sprawiedliwie w tem sobie postpio — apostolsk powag, brzmie-

niem niniejszego listu dla dobra spokoju odwoujemy, zupenie uma-

rzamy i niszczymy. Klerykom za regularnym rzeczonego Towarzystwa

i ich krakowskiemu kolegium wieczne milczenie nakadamy i na-

oone mie chcemy*.
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O wszystkiem, co si w sprawie szlcó dziao w Rzymie, donosi se-

kretarz poselstwa, sufragan gnienieski Piotr Gbicki, ks. Neymanowi.

Wic i ono brewe przesa mu natychmiast w odpisie. Ten za przesa je

znaczniejszym panom i królowi , obozujcemu pod Moajskiem, wraz

z skarg, e Jezuici, wbrew zakazowi papiea, w szkoach nauczaj dalej.

Istotnie nauczali, pomimo, e studenci akademii rbali drzwi kolegium, na-

padali na ich uczniów z wiksz jeszcze zawzitoci a bezkarnie, bo nikt

im onego brewe nie przysa z Rzymu, niepewnym za wieciom, które

rozpuszczali akademicy, nie dawali Aviary. Dopiero 28 czerwca dorczono

prowincyaowi list od króla datowany 26 maja, w tych sowach: »Donie-

siono mi, e brewe 15 stycznia bardziej rozdranio jak uspokoio Ojców.

Wol papiea, moj i rzpltej jest, aby szkoy u w. Piotra natychmiast

zamknito*. Tego samego dnia, gdy uczniowie zebrali si na nieszpory

jako w wili w. Ap. Piotra i Pawa, ogosi im prefekt nauk O. Przetocki,

zamknicie szkó, a w grodzie krakowskim zoy manifest, jako ulegajc

woli króla JM. Jezuici szkoy swe zamknli. W tyme dniu prowincya

wyprawi list do króla: »Nie odebralimy i nie znamy brewe papieskiego,

ale jedynie na rozkaz WKM., nie czekajc okazania tamtego apostolskiego

pisma, skoro tylko rozkaz WKM. nadszed, natychmiast bylimy mu po-

suszni — szkoy ju s zamknite«.

Oto co zyskali Jezuici, dziki uporowi witobliwego O. czyc-
kiego. Przedewszystkiem upokorzenie, jakie w innym kraju chyba ich nie

spotkao, bo poczone z utrat najpikniejszego przywileju, wolnoci nau-

czania. A dalej, wywoali przeciw sobie uprzedzenie i niech kapitu

i wyszego kleru, profesorów i uczniów akademii. Zrazili do siebie i za-

kony, które w tym sporze po stronie akademii staway, i rade byy z jej

zwycistwa. Wród braci szlachty i panów, narobili sobie najniepotrzebniej

wrogów; katolicka partya antijezuicka wzmoga si znacznie. eby cho
od akademii okupili sobie pokój. Gdzie tam. Zaraz na manifest O. Prze-

tockiego wyda ks. Neyman remanifest, dowodzc, e nie dla spenienia

woli króla, ale dla niesusznoci swej sprawy, uznanej przez komisye

i przez papiea, zmuszeni byli Jezuici wyrokiem rzymskim zamkn
szkoy. Z remanifestem okazaa si satyra: Clemens victoria potentissimi Re-

gis Ladislai IV, któr z dwoma innymi paszkwilami pooono w Rzymie
na index.

Na synodzie krakowskim w padzierniku 1634 r. i na sejmie 1635 r.

domagaa si alma mater zamknicia take domowego studyum u w. Pio-

tra. Nie dokazaa tego, ale uzyskaa wyrane jus exclusionis, konstytucy

sejmu 1635 r., która zabrania Jezuitom i wszystkim, otwiera szkó wogóle,

zwaszcza za w Krakowie, Kamierzu, Stradomiu, Kleparzu, bez pozwo-

lenia sejmu, sine consensu omnium ordinum, dozwala jednak zakonom mie
studia domestica. Kolegia za i szkoy Societatis Jesu i te, które s i te,

»któreby na potem cum consensu rzpltej fundowane byy, patrzc na po-

ytki w Kociele boym z ich prac wynikajce i na teraniejsz przeciw

Nam i rzpltej powolno, nietylko utwierdzamy, ale i pod protekcy na-

sz, sukcesorów naszych i wszystkiej rzpltej, nie ubliajc nic prawu aka-

demii krakowskiej, przyjmujemy*. (Vol. leg. III, 407).
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Po tej achwale, Ossoliski jako marszaek sejmu, oblatowa sty-

czniowe brewe Urbana VIII w grodzie warszawskim na wieczn rzeczy

pamitk. Jezuitom, chcc zatrze przykro jak wja-zdzi, fundowa ko-

legium w Bydgoszczy.

Alma mater, pomimo monopolu nauczania, pozostaa w dawnej nie-

mocy. Ju 1660 r. rektor jej Stanisaw Jurkowski wyzna przed bislcupem

krakowskim Trzebickim, »i nie byo w niej adnego mówcy, filozofa, pra-

wnika, adnego teologa, a profesorowie jej zaledwie warci bj^ mistrzami

szkó niszyci«. Od mierci Zygmunta III, przez wiek XVII i XVIII,

oprócz Jus publicum Begni Poloniae Zalazowskiego, aden z profesorów aka-

demii nie wyda, nie ju uczonego, ale przynajmniej poytecznego dziea,

jak zauway w swej »Historyi szkó* (I, 195) Józef ukaszewicz. Pozo-

staa jednak wiern antagonizmowi z Jezuitami, jak zobaczymy niej.

ROZDZIA VIII.

Wadysaw IV i Jezuici.

§. 31. askawo Wadysawa dla Jezuitów. — Próba tolerancyi dla

dysunitów na sejmie elekcyi i koronacyi. 1632—1634.

Spór Jezuitów z akademi krakowsk wprowadzi nas w czasy Wa-
dysawa IV. »We wszystkiem niepodobny ojcu swemu«, jak go scharakte-

ryzowa nuncyusz Visconti, podobny mu by w askawoci dla Jezuitów,

której rozjemstwo w sporze z akademi nie zamio. Nie mogo by ina-

czej. Od lat chopicych nawyk do Jezuitów, widzia ich na pokojach

i w kaplicy zamkowej, czsto u stou. Naukami jego i braci kierowali Je-

zuici, Przemysaw Rudnicki, Adam Henning i Andrzej Markwart. Spowie-

dnika przez cae ycie nie mia innego, tylko Jezuit — przez dugie lata

O. Jana Lesiewskiego, po nim za Pstrokoskiego; dysponowa go na drog
wiecznoci w Mereczu O. Jerzy Schoenhof. Kaza sucha, nawet czasu po-

lowania »pod namiotem*, 00. Macieja Sarbiewskiego i Wojciecha Cieci-

szewskiego. Na wyprawach wojennych towarzyszyli mu Jezuici kapelani

obozowi, u wód badeskich i na zjedzie z Ferdynandem III w Nikols-

burgu 1638 r. mia z sob 00. Pstrokoskiego i Sarbiewskiego; synka je-

dynaka Zygmusia powierzy na wychowanie O. Schoenhofowi; na histo-

ryka swego panowania przeznaczy O. Jerzego Wituskiego. » Bywao, e
Jezuitów do siebie na zamek zaprasza, niekiedy sam ich odwiedza, i wy-
sawszy naprzód z zamku potrawy i stoj^ w kolegium z nimi obiadowa*.
To znów z królow Cecyli przyj u nich podwieczorek na willi w u-
kiszkach. Do jeneraa Vitelleschi pisywa listy polecajce za rónemi oso-

bami. Przyjechawszy dworno do Wilna na powicenie kaplicy w.- Kazi-

mierza, któr ojciec jego wybudowa, zwiedzi akademi wilesk, 5 lipca
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1636 r. chcia by obecDy na promoeyi do doktoratu z teologii nadwornego

swego kaznodziei, poety, Macieja Sarbiewskiego, i zdjwszy swój sygnet,

woy na palec jego. Do fundacyi kolegium warszawskiego przyczyni si
znaczn suma. Sowem stosunek jego do Jezuitów, zwaszcza warszawskich

i wileskich, by raczej przyjacielski jak monarszy.

W zapatrywaniach jednak politycznych róni si od nich, jak róni
si od ojca swego. Tak np. za jedyny sposób » ukontentowania « dysunitów

i dyssydentów uwaa, nadanie im najszerszej tolerancyi. Potrzebowa on

uspokojenia Rusi, a pomocy Kozaków do wojny moskiewskiej, i do proje-

ktowanej wielkiej wyprawmy przeciw Turkom. Sejm elekcyjny wyznaczy
20 padz. 1632 r. vomisy dla spraw dysunii, popieranej gorliwie przez

dyssydentów, ta za zaprosia Wadj^sawa na porednika. Dusz jednak

komisyi by kapucyn medyolaski, O. Waleryan Magni hr. Strassnitz, teolog

króla i nadwornej partyi (polityków), on te poda dwa plaay pacyfikacyi.

Dysunitom, oprócz zupenej swobody wyznania i przypuszczenia do urz
dów miejskich, przeznacza 6 biskupstw, unitom 5; albo, radzi, Woy,
Bracaw, Ukrain zostawi dysunii, Litw, Ru czerwon, Podole odda
unii. Komisya sejmowa przyja plan pierwszy i sformuowaa w 15 pun-

ktach. Nuncyusz z pocztlviem listopada 1632 r. zaprotestowa przed królem,

episkopat unicki i aciski z wieckim senatem i wielu posami zanieli

8 i 10 listopada energiczny protest do grodu warszawskiego. Urban VIII

brewem 1 stycznia 1633 r. do króla, potpi projekt, który »bez naruszenia

w. kanonów i uchwa soborów cierpiany by nie moe«.
Zaniepokoio to króla; protest wieckich panów i posów przypisywa

zfanatyzowaniu przez Jezuitów, ale aby si zasoni przed papieem, odda
podczas koronacyjnego sejmu 1633 r. najdraliwsze punkta pacyfikacyi pod

zdanie 4 teologów, mianowicie: czy pokój religijny moe by uyczony
d^^sunitom; czy biskupstwo unickie przemyskie moe by po mierci unity

Krupeckego, dane dysunicie; cz}^ mona erygowa nowe dysunickie bi-

skupstwo w Mcisawiu; czy metropolitalna cerkiew w. Zofii w Kijowie

moe by oddana dysunitom? O. Waleryan Magni na wszystkie 4 punkta

odpowiedzia twierdzco. O. czycki, prowincj^a podówczas litewski, godzi

si na erekcy biskupstwa dysunickiego w Mcisawiu, ale z funduszu schi-

zmatyków, nie za liosztem unitów; inne punkta odrzuci. T swoj senten-

tiam popar 10 dowodami. Osobna ad hoe kongregacya w Rzymie 1634 r.,

potwierdzia to zdanie, pomimo to niektórzy zbyt gorliwi katolicy, oskar-

yli czyckiego u jeneraa zakonu o faworyzowanie schizmy. On za
kopi dyskursu (15 str. druku w 4 ce) przesa jeneraowi, zaczajc w obronie

swej wiadectwa króla, nunc^yusza i prymasa Wyka.
Przewayo jednak zdanie kapucyna Waleryana, i pod koniec sejmu

koronacyjnego, król wyda dysunitom dyplom pacyfikacyjny, a sejm uchwa
p. t. »Assekuracya uspokojenia religii greckiej*.

V/prawdzie prymas, biskupi, cz senatorów i posów manifestowali

si 16 marca 1633 r. w grodzie krakowskim »jako bez zezwolenia Stolicy w.
na rzeczony dyplom religii greckiej przyzwoli nie mogli ani chcieli*, król

jednak, ufny w to, e pose jego do Rzymu Ossoliski, wyjedna przynaj-

mniej milczce przyzwolenie papiea, wyznaczy komisarz}"^ do rozgrani-

czenia dyecezyi, oddania dóbr i cerkwi dysunitom, zamianowa metropolit
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kijowskim dysunickim Piotra Mohi, któremu wystawi erekcyjny dyplom

na akademi kijowsk i pozwoli zaj cerkiew w. Zofii, zatwierdzi te
5 dysunickich biskupów, czyli samozwaczej dotd hierarchii dysuuickiej

nada byt legalny. Unici, nie uznajc mocy dyplomu pacyfikacyjnego

ani komisarzy królewskich, dopokd nie nadejdzie zatwierdzenie z Rzymu,
stawili opór; zamiast uspokojenia »zapanowao po koronacyi Wadysawa,
straszliwe przeladowanie na caym obszarze Rusi, jak daleko sigaa unia.

Komisarze królewscy ze zbrojnym ludem zabierali unitom monastery i cer-

kwie*, ci za si odpierajc si, utrzymali si przy cerkwiach w Wilnie,

Misku, Grodnie, Sonimie i Nowogródku, gdzieindziej ulegli przemocy.

Ossoliski nie uzyska w Rzymie zatwierdzenia apacyfikacyi*. Ur-

ban VIII wprawdzie ^suspendit judicium i adnej deklaracyi rzetelnej nie

uczyni* , ale nuncyusz zaniós w jego imieniu protest do aktów kancelarji

litewskiej. Wiedzieli o tern unici, i zaprzeczyli wprost prawnej mocy kró-

lewskiemu dyplomowi na punkta pacyfikacyi. Sypay si protesty: nun-

cyusza Filonardi 1636, 1638, i 1642 r., prymasa Albrychta Radziwia i Ka-

zimierza Sapiehy 12 lutego 1642 r., metropolity Sielaw}- z biskupami uni-

ckimi 1644 r., a procesów w sprawach cerkiewnych namnoyo si tyle, e
nie mogc im podoa sejmy, odday je sdom relacyjnym. Dysunia z me-

tropolit Mohi i Adamem Kisielem, podkomorzym czernichowskim na czele,

rozpieraa si na Rusi, pomimo e utracia chwilowo dzieln pomoc w Ko-

zakach, za bunt Pawluka 1638 r. »zagnanych do jam chopskich«.

W tej nowej fazie »wojny Rusi przeciw Rusi«, Jezuici koronni, na

kongregacyi prowincyalnej w Jarosawiu, litewscy w Wilnie 1633 r., podali

jeneraowi memorya, proszc, aby przez obydwóch prowincyaów zabroni

surowo, 1) kaznodziejom jezuickim wystpowa na ambonie przeciw dys-

unitom, ich dogmatom i obrzdom, 2) profesorom szkó drani i przela-

dowa uczniów dysunickich, lub odradza im przejcia na uni. 3) Spowie-

dnicy niech roztrzsn dobrze sumienie senatorom i panom i szkrupu im

robi, gdyb}^ popierali dysuni z krzywd unii. A wic tolerancya dla dys-

unii, gorce popieranie unii, oto taktyka Jezuitów wzgldem Rusi za rz-
dów Wadysawa.

§. 32. Chybiona próba pacyfikacyi dyssydentów na sejmach 1632—43.

Z dysunitami Ave8zli w sojusz dyssydenci, woajc na sejmie konwo-

kacyjnym : »jestemy obywatelami tej samej ojczyzny, wic to samo prawo

co katolicy, mamy do swobód szlacheckich*. Da im odpraw kaznodzieja

sejmowy Dominikanin Birkowski, dali podkanclerzy Tomasz Zamojski i pod-

komorzy lwowski Aleksander Trzebiski, mówic: »religia wasza przycho-

dniem jest niedawnym, wiara za katolicka bya i jest jako pani i gospo-

dyni dawna w domu swoim. Tyle tedy moecie mie swobód, ile warn

z aski jej pozwolono*. Spoeczestwo polskie w cigu lat 60, dziki rzdom
Batorego i Zygmunta a pracy Jezuitów i duchowiestwa, stao si rdzennie

katolickiem, wypierao z ona swego wszelk herezy, jako obce ciao. Na
elekcyi o mao nie przyszo do krwawej bitwy 15.000 onierza wojewódz-

kiego katolickiego, przeciw 5.000 dyssydenckiego wojska, pod het. p. Radzi-
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wiem i wda bezkim Leszczyskim, ale biskupi z podkancl. Zamojskim
i Andrzejem Rejem, bratem czeskim, zaegnali burz. Uciszy nieco umysy
Wadysaw »as8ekurac.y« dan dyssydentom 24 padz. 1632 r., a sejm

przyjciem w pada conventa zapewniania im swobód religijnych i bezpie-

czestwa osób.

Nie zapobieono przez to wzajemnym sporom i napaciom. Studenci

aryascy porbali Mk Pask przy drodze w Rakowie; sejmowy dekret

1639 r. zamkn zbór, akademi rakowsk i drukarni. W Wilnie studenci

kalwiscy strzelali z uku do chóru PP. Klarysek i do obrazu w. Michaa
na wiey ich kocioa. Wszcz si z tego powodu tumult; hajducy hetmana
i wdy wil. Krzysztofa Radziwia kalwina, nibyto przeszkadzajc rozruchom,

zastrzelili kilku katolików. Wyrok sejmowy 1640 kaza zbór, szpital i szko
kalwisk przenie za mury miasta pod bram trock. Ewangelicy w Gda-
sku, Toruniu, Elblgu i gdzie si czuli na sile, przeszkadzali katolickim

procesyom, usuwali katolików od urzdów miejskich, od cechów nawet. Zato

w katolickim Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Wilnie pospólstwo z studen-

tami urzdzao wyprawy na zbory, szkoy i domy ministrów, i si wynosi
z miasta musieli. Odbieranie dyssydentom drog sdow zborów, jako da

wnych kocioów katolickich, w Dbnicy, Skolach, w Kwilczu, Ostrorogu

i indziej, szo swym torem. Wic dyssydenci, którzy od 1635 r. napróno
zanosili grawamina na sejmy, wyprawili pod koniec sejmu 1643 r. deputacy
z senatorów i posów do Wadj^sawa, woajc o ratunek »przeciw niezno-

nemu uciskowi papieników«. Król za rad swego sekretarza Bartomieja

Nigrina (Schwarza), z aryanina, lutra, kalwina, nawrócego przez kapucyna

Waleryana katolika, któr pochwalili kanclerz Ossoliski i Jezuici nadworni,

zwaszcza O. Schoenhof, postanowi zaprosi katolików i dyssydentów, na

»rozmow przyjacielsk* do Torunia, na wzór dysputy w Poissy 1561 r.

§. 33. Collouium chantativum w Toruniu rozchodzi si na niczem

z alem króla. 1643—46.

Dnia 12 listop. 1643 r. prymas i biskupi na synodzie warszawskim

zebrani, zaprosili rónowierców na on »rozmow przyjacielsk* do Torunia,

na 10 padz. 1644 r. Uczyni to samo król manifestem pod t dat. W myl
króla, Collouium toruskie miao by: limdatio doctrinarum, sinceratio veri-

tatis, zestawieniem jasnem nauki wiary, szczerem wyjawieniem prawdy.

Uczestnicy jednak zjazdu nie zrozumieli zamiarów króla; z likwidacy

doktrynalnej, zrobi chcieli wielk dysput religijn. Teologów katolickich

trzyma w ryzach prezydent ich, biskup mudzki Jerzy Tyszkiewicz, ale

dyssydenci, gotujc si do uczonej d3'sputy, dali odroczenia terminu roz-

mowy. Wic król naznaczy dzie 28 sierpnia 1645 r., a prezesem czyli

» legatem* swym na Golloium, mianowa kanclerza Ossoliskiego, w zast-

pstwie za jego »deputata królewskiego* kasztel, gniezn. Jana Leszczy-

skiego.

Biskup Tyszkiewicz prezydowa 25 teologom katolickim, z tych 10

byo Jezuitów t. j. trzej jako teolodzy królewscy: Rudnicki, Wawrzyniec

Pi karski, Schoenhof, inni jako teolodzy biskupów. Z rónych zakonów byo
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5 teologów, z wieckiego kleru 10. Kalwinom i Braciom czeskim, którzy

wysali 23 ministrów, przewodzi deputat królewski kasztelan chemski

Zbigniew Gorajski; luterskim teologom, byo ich 28, deputat królewski

starosta sztumski Giildenstern a potem Stan. Drohojowski. Aryanów jako

blunierców bóstwa Chrystusowego, nie dopuszczono do rozmowy. Z tego

grona, kada strona wybraa po 12 teologów deputatów, z tych za na

kade poszczególne colloguium, wyznaczali prezesi stron rozmawiajcych,

po dwóch coUocutores.

Sesye czyli colloguia prywatne, tych byo 32, odbyway si w mie-

szkaniu legata królew. w ratuszu; brali w nich udzia dwaj królewscy

deputaci, 4 coUocutores i 2 notaryusze stron. Inni czonkowie kongresu mogli

by obecni, ale nie wolno im byo zabiera gosu. Sesye walne, tych byo
4, odbyway si w sali radnej ratuszowej. Po prawej stronie prezydyum,

które skadali legat Ossoliski, deputaci Tyszkiewicz i Leszczyski, wzdu
sali, zasiadali teologowie katoliccy, po lewej w dwóch rzdach kalwiscy,

luterscy i braci czeskich. W rodku sali coUocutores: O. Schoenhof, Karme-

lita bosy Hieronim Jdrzej Cs^rus Krakowianin, od kalwinów Gorajski, od

lutrów Hiilseman. Notaryuszarai ze strony katolickiej byli Jezuici Klage

i Rywocki.

W myl regulaminu królewslciego, roboty coUoguii dzieliy si na

3 akcye: 1) likwidacya doktryny i wywntrzenie prawdy. 2) rozmowa (nie

dysputa) o prawdziwoci lub faszywoci nauki wiary jednej z dwóch stron

rozmawiajcych. 3) accessoria czyli rozmowa co do obrzdów. Trzy te akcye

ukoczone by miay w 3 miesicach.

Dyssydenci przystpili do kongresu widocznie z z wiar; zwleka-

niem, obstrukcy, zmarnowa chcieli czas jego trwania, i dokazali tego.

Bo najprzód 2 tygodnie (8 sesyi) strawili na uoeniu preliminarów, które

narzucili katolikom. Potem na pierwsz waln sesye 16 wrzenia zamiast

»likwidacyi wiary «, jak ze strony katolików wygotowa i odczyta O. Schoen-

hof, przynieli »cae ksiki*, obszerne teologiczne traktaty swoich wyzna,
naszpikowane obelgami na Koció katol. i papiea, i dali, aby je wci-
gnito do protokóu. Oparli si temu katolicy, kalwiskiej likwidacyi nie

pozwolili nawet odczyta, jako przeciwnej punktom -5—16 regulaminu kró-

lewskiego.

O zrozumienie tego regixlaminu spieray si obie strony. Katolicy

przestrzegali go cile, dyssydenci uwaali za »instrukcy pragnie kró-

lewskich*, nie obowizujc do niczego. Wic O. Schoenhof pojecha do

ki'óla, bawicego w Zembrowie, a otrzymawszy od niego autentyczny

»komentai-z« regulaminu, odczyta go na 2-ej sesyi 25 wrzenia. Ale lute-

ranin Berger i kalwin Hiilseman, na walnej sesyi 3-ej dnia 26 wrzenia
wystpili z deklaracyami do onego komentarza. Na te dwie deklaracj^e

legat Ossoliski zapowiedzia »komentarz do komentarza* regulaminu,

uoony przez O. Schoenhofa, który na 4-ej walnej sesyi 3 padz. odczytano.

Dyssydency suchali go cierpliwie, równie jak Karmelity Cyrusa, ale gdy
ci skoczyli, podnieli protesty Gorajski i Hiilseman. Reprotestowali Schoen-

hof i Cyrus. Lutrzy te zapowiedzieli pisemn replik Cyrusowi. Wic po
drugi raz wyprawiono O. Schoenhofa do król.a, do Starorebów pod Pockiem
po nowe objanienia.
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Przywióz on »królewski komentarz regulaminu*, który odczytano

na prywatnej, z rzdu 25-e.i sesyi 10 padz. Nie poprzestali na tern dj^ssy-

denci, ale wysiali do króla Adama Reja i Giildensterna. Pojecha za nimi

O. Schoenhof. Wrócili po 2 tygodniach. Ossoliskiego zastpi jako legat

Leszczyski.

Rozpoczy si spory na sesyach prywatnych 26, 27 i 28-ej od 25 padz.

do 2 listop. ju nie o regulamin, ale o rewizy »likwidacyi kalwiskiej

i luterskiej«. Katolicy nie chcieli ich wcign do protokou; dyssydenci,

poniewa wydrxxkowali ju je zagranic i rozesali wspówyznawcom, ksi-

tom i miastom, odmówili w nich zmian wszelkich. Wic na sesyi 29-ej

d, 2 listop. O. Schoenhof zoy ^ostatni deklaracy« katolików, na któr
na pr3'^watnej sesyi 32-ej, d. 6 listop. odpowiedzia Gorajski Ostatni dekla-

racy kalwinów; lutrz}^ za dlatego, e ich »deklaracyi« czyta nie pozwo

ono, wystpili z » manifestem*, który wcignito do protokou.

Zamiast wic zgody, roso naprenie umysów. Poniewa dla pilnych

interesów legat Leszczyski wyjecha na jaki czas z Torunia, wic do-

piero 18 listop. na prywatnej sesyi 35-ej, biskup Tyszkiewicz odpowiedzia

na ostatni deklaracy Gorajskiego.

Trzechmiesiczny termin collouii upywa, wic na ostatni 36-t

sesy 21 listop., lubo prywatn, przybyli legat, deputaci i wszyscy czon-

kowie kongresu, ale w usposobieniu pojednawczem. Goi'ajski owiadczy,

e miaby wiele do zarzucenia ostatniej przemowie bisk. Tyszkiewicza, dla

braku jednak czasu i przez cze dla biskupa, zaniecha tego. Archidiakon

Jan Dowgialo Zawisza odpaci równ wzgldnoci, twierdzc, e katolicy

mieliby jeszcze nie jedno przeciw deklaracyi Gorajskiego, ale pragn col-

lomum zakoczy in charitate. Na kalwiski manifest, przygotowali rema-

nifest katolicy, na yczenie jednak legata, nie odczytali go. Poczem »sesya

zamknita i Colloguium, przy wzajemnem poegnaniu i w braterskiej

mioci*.

Nie tego spodziewa si król Wadysaw. Czu si upokorzony. Rozu-

mia e »przyjacielskim kongresem* potrafi wyrówna rónice religijne,

zaegna wanie, rozrywajce rzplt; e za jego przykadem pójd króle

i ksita i zapanuje w Europie pokój religijny, podstawa politycznej har-

monii. Skoczyo si na marnych sporach o przedwstpne punkta, o regu-

lamin i zarejestrowanie dwóch mizernych skryptów, a w dodatku na fa-

szywem przedstawieniu przebiegu Collouii w »bezecnych kartach, które

(dyssydenci) rozrzucaj midzy pospólstwo*, jak si skary król w przed-

mowie do autentycznych Acta Collouii Thorunensis przez notaryuszów tej

rozmowy, Kossa i Majbacha w Warszawie 1646 r. wydanych. Istotnie w cigu
dwóch lat 1644—46 r., ogoszono 29 pism i rozpraw o toruskiej rozmowie,

ze strony przewanie dyssydenckiej.

§. 34. Niedoszy projekt orderu i kawaleryi Niep. Poczcia N. M. P.

Królewska Sodalitas Mariana 1634-1643.

Podobnie jak próby pacyfikacyi dysunitów i dyssydentów zawiody
króla, spez na niczem projekt wzmocnienia tronu, instytucy orderu i ka-

waleryi Matl^i Boskiej, z » królików* i najprzedniejszej szlachty zoonej,
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którejby sam król by urodzonym wielkim mistrzem. Wiadomo, e król,

uporawszy si z Moskw 1634 r., nosi si z plant wojny szwedzkiej, potem

zwyciskiej wojny tureckiej; e oprócz wewntrznego uspokojenia rzpltj,

potrzebowa do wojny poparcia oligarciów królików, za którymi pój
nawyka modsza bracia. Jak ich dosta i pomoc zapewni?

Z pocztkiem XVII wieku zaostrzy si spór teologiczny o przywilej

Niep. Pocz. N. P. M. midzy Dominikanami a Jezuitami. Pawe V 1616 r.

zabi'oni Dominikanom i wszystkim, wystpowa na ambonie, w prelekcyach

i w pismacli przeciw temu przywilejowi, a Grzegorz XV rozcign zakaz

nawet do rozmów i pism prywatnych. Byy te dekreta przyznaniem palmy
zwycistwa Jezuitom, którzy w myl 41 dekretu V-ej generalnej kongre-

^acyi zakonu, gorliwymi byli tego przywileju Maryi obrocami. Wic jako

kaznodzieje i spowiednicy nadworni cesarza Ferdynanda II, nakonili go,

ie 1619 r. zaoy w Wiedniu zakon rycerski Niep. Pocz. N, M. P., do któ-

rego, oprócz wielu magnatów niemieckich, zapisali si Polacy: Albrycht

Radziwi, Jerzy Lubomirski, Opaliski, Konopacki i Leuiowolski. Oprócz

bronienia honoru Niep. Pocz. N. P., zakon ten mia na celu walk z Tur-

kami pod hasem Maryi.

Niedugo potem Karol, ksi Newers i Mantuy, zaoy w tyme
celu order i bractwo »Militia Christiana, onierki chrzecijaskiej na cze
Niep. Pocz. Maryi*, które zatwierdzi i pochwali Urban VIII r. 1624.

Tene papie, kiedy Zygmunt III zachcony przez nadwornych Je-

zuitów, prosi go o ogoszenie dogmatu Niep. Pocz. N. M. P., odpowiedzia

mu brewem 13 lipca i 3 sierp. 1624 r., e jeszcze nie pora na ogoszenie

dogmatu, niech jednak król zaoy w zagroonej od Turków Polsce, rycer-

skie bractwo Niep. Pocz. Maryi, jakie ustanowi ksi Karol. Zygmunt dla

wojny szwedzkiej, dla wrodzonej powolnoci i staroci, nie speni polecenia.

Podj je syn Wadysaw i gotowe ju statuta Militiae christianae, zastoso-

wane do Polski, przesa przez Ossoliskiego 1633 r. Urbanowi VIII do

zatwiei'dzenia.

W myl statutów, oprócz króla jako w. mistrza, miao by 72 » Ka-

walerów Maryi «, najprzedniejszych panów polskich a take zagranicznych,

ozdobionych orderem. Na zotym acuchu krzy 8-ktny czerwony, z bia
paskorzeb Niep. Pocz. N. M. P. porodku, paszcz biay, podbit}'^ kitajk

czerwon, czapka biaa, sadzona zotem z wizerunkiem Niep. Poczcia na

przodzie. lubowali przysig, e wierni bd królowi i ojczynie, broni
bd honoru Niep. Pocz. Maryi, i walczy z pogastwem. Dzie 14 wrze.
1637 r. naznaczy ki-ól na uroczyste zaoenie orderu i kawaleryi. W ten

sposób zwizani z królem magnaci, stanowi mogli silna party dworsk.
Ten te by polityczny cel orderu, osania go król wzgldami przj^zwoi-

toci, e skoro królowie polscy od obcych monarchów ordery np. Zotego
Runa przyjmuj, to wypada, aeby nadaniem orderu Niep. Pocz. N. M. P.

mogli im si odwzajemni.

Dwunastu najprzedniejszych senatorów, midzy nimi Stan. Lubomir-

skiego wd krak., Stan. Koniecpolskiego hetmana w. k., Albrychta Radzi-

wia kanclerza w. 1., Aleksandra Radziwia marszaka w. 1., Kazimierza

i Andrzeja Sapiehów, Jerzego Ossoliskiego, królewicza Jana Kazimierza,

zaprosi król na 12 starszych kawalerów, osobnj^mi listami. Ju w lipcu
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1637 r. rozesza si po kraju wie o nowym orderze, i wywoaa ogólne

niezadowolenie. Szlachta czua instynktowo, e to przeciw niej bicz si

krci, order uwaaa za nowo, obalajc równo szlacheck, szemraa

wic na króla, drwia z kawalerów. Wic te i »królikowie«, wraliwi na

opini szlachty, zwaszcza Koniecpolski i Lubomirski, grzecznie ale sta-

nowczo odradzali go królowi »bo do takich nowoci wstrt ma gmin szla-

checki, zamiowany w wolnoci a podejrzliwy, cienia si takich rzeczy boi«.

Take królewicz Jan Kazim., lubo zrazu przyj zaproszenie, wycofa si.

Zmartwiony tem król, odoy termin 14 wrzenia na d. 8 grudnia, poleci

za rad Albrychta Radziwia, statuta orderu obci, i przez dwa dni 20 i 21

wrzenia »obcinano« statuta w mieszkaniu Jana Kazimierza przj^ pomocy

nadwornych Jezuitów, aby nic w nich si nie znalazo, coby zazdro lub

podejrzenie u szlachty budzi mogo.
Tymczasem gowa dyssydentów, którzy si onym oi'derem jawnie brzy-

dzili, Krzysztof Radziwi, puci midzy szlacht broszur: »Nowo zaoony
order Panny Maryi, Neuer angestelUer Orden der Jungfrau Mariae«, podajc

a 18 powodów przeciw niemu. Niektóre z nich przypady bardzo do gustu

szlachty. Na nic si nie przyda ^Ttespons na raiiones przeciwko kawaleryi*,

pióra podczaszego kor. Ostroroga. Wnet bowiem okazao si »Zniesienie

responsu na racye przeciw Kawaleryi«, rozdawano te róne skryptaimowy
uszczypliwe na publicznych zjazdach, bankietach, po dwoi-ach szlacheckich.

Wic król, widzc powszechn niech, za rad prymasa i senatorów, od-

oy spraw orderu na czas nieograniczony. Rozzuchwalio to szlacht i na

sejmikach polecia posom na sejm 1638 r., »tego si seryo od JKM. doma-

ga, aby od instytuowania tej Kawaleryi supersedowa*. Król, który w pa-

dzierniku 1637 r. dyplom ustanowienia orderu sKawaler^a Niep. Pocz.

Maryi* podpisa, przyparty przez posów na sejmie 1638 r., wj^stawi dyplom

kasacyjny: » poniewa niektórych niewinna ta pobono moja nabawia

nieuzasadnionej trwogi, aby... nowy ten zakon nie grozi kiedy zgub
wolnoci... przeto zaoenie tego zakonu znosimy*.

Jezuici, którzy w tem zniesieniu tylko ujm honoru Maryi widzieli,

wnet sobie j wynagrodzili. Korzystajc z zjazdu panów na blizki sejm

warszawski, erygowali w sam Nowy rok 1642, w swym kociele w War-

szawie, kongregacy maryask pod wezwaniem Niep. Pocz. N. M. P. Po

uroczystej mszy w. wobec królewskiej pary, dworu i grona najdostojniej-

szj-ch osób, wstpi na ambon O. Schoenhof, teolog nadworny i spowie-

dnik królowej, i wytumaczywszy cel i statuta kongregacyi, wezwa obe-

cnych do wpisu i lubowania, i broni bd jej najpikniejszego przywileju

Niep. Pocz. choby krwi wasn. Pierwszy wpisa si wasnorcznie król

i zoy, klczc przed obrazem Niep. Pocz. Maryi, lubowanie. Po nim

królowa Cecylia, królewicze Jan Kazimierz i Karol Ferdynand i królewna

Anna Katarzyna, i dlatego kongregacy otrzymaa nazw: Regia Sodalitas

mariana; za nimi prymas, biskupi, senatorowie, wedug porzdku zasiMania

w senacie, wreszcie inni przedniejsi panowie, dworzanie, obywatele. A byo
ich tylu, e rozdzieli musiano królewsk kongregacy na trzy: polsk,

niemieck i wosk. Pierwszym joj prefektem by król, asj^stentami króle-

wicze. R. 1645 prefektem obrany nuncyusz Filonardi. Z wyganiciem



- 77 —

Wazów, upada pocza » Królewska Kongreg"acya«, a j jznów 1714 r.

podwign obrany prefektem, marszaek w. k. Józef Mniszech.

askawo Wadysawa dla Jezuitów przymion zostaa na kilka

miesicy wypadkiem rodzinnym, który królowi wiele przykroci i kopo-

tów sprawi.

ROZDZIA IX.

Królewicz Jan Kazimierz Jezuit i kardynaem. 1641—47.

§. 35. Charakter Jana Kazimierza. — Niejasne powoanie do zakonu.
1634-43.

S^^nowie modsi Zygmunta III odebrali wychowanie »jak dzieci pry-

watnego obywatela*. Do dugo zostawali pod dozorem i opiek panny

Urszuli Mejerin i niewiast, uczyli si pod kierunkiem akademika ks. Pre-

waneego Wadysawskiego, rodem z Ciemy, i Jezuitów, zwaszcza O. Prze-

mysawa Rudnickiego, iumaniorów, filozofii i jzyków niemieckiego i wo-
skiego i do mierci ojca prowadzili ywot bezczynny, do spraw publicznych

wcale nie przypuszczani.

Oddziaao to niekorzystnie na »flegmatyczno-melancholijny« tempe-

rament Jana Kazimierza i wyrobio charakter niezdecydowany, potrzebu-

jcy wiecznie oprze si na kim, niestay i niespokojny, kapryny i ko-

biecy raczej jak mzki, acz w gruncie szlachetny, do wzniosych porywów

pochopn}^, którj^ch jednak wykona brako wytrwaej woli i siy. Pobonoci
by wielkiej, odziedziczy j po rodzicach.

Król Wadysaw kocha go wicej ni reszt braci, a trzymajc go

przy sobie, chcia nieznacznie uksztaci i braki wychowania usun. Wic
te stara si wprowadzi go w ycie czynne, publiczne i ju 1633 r.,

w wojnie mosliiewskiej odda mu komend nad pukiem 1200 piechoty.

Powiód go te z sob na potrzeb tureck w marcu 1634 r. Do wojny nie

przyszo, król zatrzyma si we Lwowie, z nim Jan Kazimierz. Tu 10 padz.

zachorowa królewicz na osp i ju wtenczas, czujc si blizkim mierci,

po przyjciu w. Sakramentów, uczyni lub wstpienia do zakonu, od któ-

rego, wyzdrowiawszy, zosta od papiea uwolniony i puci si na onierk
Av wojnie cesarza Ferdynanda II z Ludwikiem XIII i Gustawem Adolfem.

Wnet wróci do Polski. Król wyjedna u senatu 1637 r., »eb3' królewicz

(który mia ju lat 28) na sejmach, aktach publicznych bywa, przy crólu

siada, przypatrywa si Statui Bei publicae i praxim w niej bra«. Ale jaowe

obrady, kótnie niesfornych posów, nie mogy zaj umysu królewicza;

nie majc co w Polsce robi, uda si w lutym 1638 r, na dwór madrycki.

W drodze przez Francy, uwiziony z rozkazu kard. Richelieu 10 maja

w Tour de Bouc, trzymany w Salon, w zamku Sisteron i w Yincennes
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pod Paryem, dopiero 28 listop. 1640 r., za staraniem Wadysawa, odzyska
wolno. Towarzyszy mu w podróy i wizieniu spowiedni: Jezuita O.Jerzy

Leyer, Prusali, l^apan pobony, roztropny, redniej naulci. Sn w dugici
onycti samotnyci godzinaci niewoli, wród lióccych si z sob myli
i wspomnie, nasun si winiowi ów lub lwowski, zbyt atwo, bez su-

sznej przyczyny, rozwizany, wic ponowi go, z siln wol spenienia,

skoro wyjdzie na wolno. Nie stao si to bez wewntrznej walki i paso-

wania si jakoby dwóch ludzi, dwóch wiatów z sob.

Wróciwszy do Polski, zamieszka dla opakanego stanu majtkowego,

w dziedzicznym Nieporcie i std w lutym 1641 r. zgosi si przez wizy-

tatora jeneralnego O. Banfi, do jeneraa Jezuitów Yitelleschi z zamiarem

wstpienia do zakonu, pierw jednak clicia otrzyma wicenia kapaskie.

Dnia 24 kwietnia t. r. odpisa jenera O. Banfiemu i królewiczowi: »Kad
za podstaw, e przed jakiemkolwiek zaatwieniem tej rzeczy, otrzyma
naley wyrane pozwolenie (bonam gratiam expressamj starszego brata Wa-
dysawa IV króla, wyoywszy mu naleycie wszystko*, inaczej, bez obrazy

króla i cignicia jego gniewu, nie moe si zakon miesza w t spraw.

Wic jenera zakonu postawi kwesty jasno, naleao tylko doda, e to

królewskie pozwolenie dane by ma na pimie. Ostrono t jenera uwaa
za zbyteczn, okazao si potem, e bya konieczn. Jan Kazimierz bowiem
zamiast zada od króla brata wyranego i to pisemnego pozwolenia na

wicenia kapaskie i wstpienia do Jezuitów, otrzyma od niego, jak

twierdzi, pozwolenie wstpienie do jakiegobd zakonu i to ustne a nie

do jasne, skoro potem król czyni mu wymówki, i bez jego pozwolenia

na krok tak stanowczy si odway. Za to nudzi królewicz listami O. Ban-

fiego, a przez niego jeneraa, wymylajc coraz to nowe powody zwoki,

midzy innemi t, e spowiednik O. Leyer, przeciwny zamiarowi jego,

utrudnia mu raczej, jak uatwia spraw. Nareszcie w kwietniu 1642 r.

królewicz rozpuci sub, rozdarowa szaty, przygotowa si do podróy,

gdy Gazette de France pucia wie, e l?i-ólewicz wstpuje do Karmelitów

bosych. Wic on napowrót przyj sub, prowadzi dom otwai-ty, podczas

godów weselnych siostry swej Anny Katarzyny z Filipem Wilhelmem,

synem palatyna Renu, kciem nejburskim, urzdzi w Nieporcie od 16—19
czerwca 1642 r. huczn zabaw, wreszcie odwióz siostr a do Nejburga.

Wróciwszy, ca zim »deliberowa« z O. Leyerem nad swem przedsiwzi-

ciem, a nareszcie z kocem maja 1643 r. wyruszy incognito do wód ba-

deskich, skd, zwiedziwsz}^ po drodze Wenecy i Padw, z pocztkiem
wrzenia przyby do Lorelu.

Przyj go z wielk czci rektor Pelegrino Alegardi, ale ju naza-

jutrz zada pisemnego pozwolenia króla na przyjcie wice kapaskich
i wstpienie do nowicyatu Jezuitów. Nie mia go królewicz, pod sowem
jednak upewni rektora, e takie pozwolenie otrzyma od króla ustnie i to

kilkakrotnie. Poprzestano na tem; d. 24 wrzenia królewicza przyobleczo-

nego w sukni jezuick wprowadzi rektor, mistrz zarazem nowicyuszow

do sali nowicyackiej i po odmówieniu Veni Creator, przedstawi modziutkim
towarzyszom ii Padre Casimiro, jak go powszechnie nazywano; mia wten-

czas lat 34. W kilka dni potem wyjecha do Rzymu, aby u w. Andrzeja,
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jak niegdy b. Stanisaw Kostka, nowicjat odprawi... Towarzyszy mu
rektor Alegardi z bratem zakonnym, a lubo jechali na chopskim wózku,

oddawano mu po drodze ksice honory, zapraszano na obiady, wieczerze

i nocleo'i.

§. 36. Nowicyat Jana Kazimierza w Rzymie — Gniew króla. 1643—44.

Do Rzymu przyby królewicz 2 padziernika. Nazajutrz doniós kró-

lowi o swem wstpieniu do Jezuitów. Król »alem zdjtyc odpowiadajc
4 listopada, nazwa t wiadomo »niespodziewan«; bola, 5>e drzewo kró-

lewskiej naszej rodziny pozbawione zostaje najprzedniejszej swej gazi...

Gdyby mnie pierwej o tem uwiadomi, przedoybym ci niektóre punkta
do rozAvaania... Spodziewam si, e zechcesz korzysta z dyspenzy pa-

pieskiej (od lubu wstpienia do zakonu)... oczekiwa wic bd postano-

wie Twoich «.

W tym sensie pisaa królowa Cecylia. Okazao si, e król nietylko

pozwolenia nie da, ale nawet nie wiedzia o zamiarze królewicza i su-
sznie by na rozalony, ale przeciw Jezuitom, którzy go bez królewskiego

pozwolenia mieli przyj, zawrza gniewem. Na razie postanowi przeszko-

dzi stanowczym krokom brata, rzecz odwlec o dwa lata.

Odby si mia w listopadzie synod prowincyalny w Warszawie,

ostatni w Polsce. Przed onym synodem wytacza król aob na Jezuitów

i szuka ratunku przez biskupa Gbickiego, którego upowania do tego

listem kredencyonalnym z 4 padziernika. ali si w nim na królewicza,

ale »daleko wicej uskaramy si na 00. Jezuitów podstpy i chytro,
którzy... przemówili go sobie«. Prosi wic, aby biskupi synodalnie

przez kardynaa Sabellego, protektora Polski, wstawili si do papiea,

aeby królewiczowi przed upywem dwóchecia nowicyatu, adnych dys-

pens co do wice i profesyi nie dawa i da nie pozwoli, »ale niech si
rzecz toczy sposobem zwyczajnym, a tam obaczymy prób i jeli consilium

hoc ex Deo, czyli to Jezuitów«. Jako 12 biskupów na synodzie zebranych,

wystosowao wedug woli króla 13 listopada list do kardynaa Sabellego.

al si zwaszcza na jeneraa Jezuitów, e tak si pospieszy z przyjciem
królewicza, jakby czowieka prywatnego, niepomny na dobrodziejstwa, jakie

Wazowie i Habsbui-gowie zakonowi wiadczyli.

Gdy to si dzieje w Warszawie, Urban VIII wyprawi do króla

8 padziernika brewe gratulacyjne, pene ascetycznych uniesie i pochwal

dla królewicza. Zirytowany tem pismem król, odpowiedzia 1 grudnia do
cierpko: »Swiat cay chrzecijaski i sama witobliwo Wasza zabole
powinna, gdy z oczu i rk porwan zostaje krew królów i ksit... Spo-

dziewaem si, e w. Wasza najwysz powag zechce roztrzsn to, co

brat mój nieopatrznie rozpocz. Zawiodem si atoli. Nie chc duej pisa,

abym si W. . nie sta przykrym*.

Papie otrzymawszy prob bisicupów i list królewski, cofn czem-
prdzej dan ju dyspens wice extra tempora, uniewani dyspens
co do profesyi udzielon od jeneraa, królewiczowi poleci odprawi wpierw
dwuletni nowicyat i uwiadomi o tem króla brevem 12 grudnia 1643 i-.
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atwo poj zakopotanie jeneraa i Jezuitów, ale w najfaszywszem
pooeniu znalaz si nowicjusz Jan Kazimierz, bo nietylko przykroci
jeneraa i zakonu zwaliy si na niego, on za nie odpowiada, ale prawo
jego charakteru w wtpiwem wystpia wietle i to go truo najbardziej.

Wic w dugim, aciskim licie 2 stycznia 1644 r., roztrzsa sumienie kró-

lewskie i przypominajc kade niemal sowo, kady szczegó rozmowy,
dowodzi, e przez O. Leyera i osobicie prosi kilkakrotnie i otrzyma
pozwolenie króla na »zmian stanu* i wstpienie do Jezuitów. Upewnia
go o swej staoci w powoaniu i zacza listy od cesarza, królowej fran-

cuskiej Anny, palatyna Renu i jego ony a swej siostry Anny Katarzyny,

winszujce mu tego kroku i yczce wytrwania.

Król, który z dworem bawi w Wilnie, przypisa autorstwo tego

listu Jezuitom i w gniewie swym wydali ich z dworu, gdzie mieli rezy-

dency. Pstrokoskiemu i Wituskiemu kaza si sekularyzowa i tylko

królowej pozwoli zatrzyma swego spowiednika O. Schoenhofa. Gdy 29 lu-

tego 1644 r. wizytator Banfi przez Albrechta Radziwia prosi o posu-

chanie, król odmówi, gdy ten ponowi prob, król nazwa to bezczelno-

ci i 2 marca wyprawi do wizytatora i wileskich Jezuitów marszaka
nadw. Tyszkiewicza, aby im oznajmi gniew królewski i wol, iby aden
z nich nie posta u dworu, chyba zawoany.

Do królewicza odpisa król przez sekretarza Fantoniego (ju 2 lu-

tego) zbijajc punlit po punkcie jego twierdzenia, wasnorcznie za doda:

» Prosz ciebie na Boga, aby si nie kwapi (z wiceniami i profesy)

i owszem uway, co za krzywd w tern czynisz rodzicowi swojemu, który

nas na podpor domu swego wychowa, a nie dla tych szalbierzów,
którzy wszystkiem wiatem a pono i niebem udz. al nie dopuci

wicej pisa*.

Gniew królewski nie trwa dugo. Po mierci królowej Cecylii król

w licie 1 kwietnia i przez ajenta swego w Wenecyi Buchalina, namawia
królewicza do wystpienia. Ale gdy ten okaza si staym, uyczy mu
król woskim listem z Warszawy 16 lipca 1644 r. tyle upragnionego po-

zwolenia, uwiadomi o tern jeneraa, a Jezuitów przyj napowrót do aski,

powierzajc ^anielskie dzieci* Zygmusia wychowaniu O. Schoenhofa.

§. 37. Chwiejno w powoaniu królewicza. — Zostaje kardynaem. —
Wraca do Polski. 1644-47.

Stao królewicza ledwo utwierdzona lipcowym listem króla, wysta-

wion zostaa ju we wrzeniu na cik prób. Duchem kusicielem by
rezydent królewski w Rzymie, opat Ursus. Ten niepytany, nieproszony, j
przedstawia nowicjuszowi, e nowy papie Innocenty X Pamfili (Urban VIII

t 29 lipca 1644 r,), przyjaciel domu Wazów, zachowa dla niego kapelusz

kardynalski, niech tylko rozpocznie starania, a nie czekajc, prosi sam

papiea o l<cardynalsk godno dla nowicyusza królewicza. Papie na to;

»Niech król pisze, a uczynimy co bdzie z honorem domu królewskiego*.

W te tropy pogna Ursus do nowicyusza i wymóg na nim, e z kocem
wrzenia 1644 r. wyprawi do króla ks. Piotra Stefanowicza, polsl-Liego pe
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nitencyarza u w. Piotra, przedkadajc mu spraw kardynalstwa i pro-

szc o rad.

Nie spieszy z ni lvról, bo kardynalski l<apelusz przeznacza komu
innemu i nie rad by z eliwiejnoci brata; »on mi zawsze przeciwny*. Wic
królewicz wysya do króla, do obydwóch marszaków i kanclerzy wielkich,

naglce listy; król zwleka i dopiero w kwietniu 1645 r. poleca bratu, abj^

przynajmniej rok jeszcze jeden trwa w zakonie i namyli si co robi,

papieowi za podzikowa, e nie usucha prób » lekkiego czowieka

«

Ursusa.

Tymczasem ten opat Ursus rozpuci ju we wrzeniu po Rzymie
w^ie, e królewicz zostaje kardynaem, »skd ustawiczny konkurs do

królewicza, ustawiczne wizyty*. Wic w grudniu 1644 r. poleci mu jenera

przenie si do Loretu i w tamtejszym nowicyacie oczekiwa decyzyi kró-

lewskiej.

Zmiana otoczenia wpyna dobrze na nowicyusza. Na dowód, e
umocni si w powoaniu, napisa 6 stycznia 1645 r. testament notaryalny

w trzech egzemplarzach, którym bogate klejnoty swe przekazuje królowi

i rodzinie, a nadto bratu Karolowi Ferdynandowi dobra Nieport, Jezuitom

w Brunsbergu, Reszlu i Grodnie uczyni legata w srebrnych i zotych

naczyniach i cennych obrazach. W duszy jednak kotowaa walka za

i przeciw powoaniu; królewicz popad w maju w rozstrój nerwowy, w nie-

moc cik, do litórej pomimo stara nadwornego lekarza kardynaa Ca-

raffy z Maceraty i polskiego kucharza sprowadzonego z Rzymu, przypl-

taa si 6 lipca zoliwa febra. Wic 8 lipca opatrzono chorego w. sakra-

mentami, po których przyjciu napisa rk rektora list poegnalny do

lvróla i prosi, w razie pogorszenia, o pozwolenie zoenia lubów. Rektor

ju zastanawia si, jak przygotowa trumn, oowian czy drewnian, a
przecie jakie ziarnka kamienne granito impetrito, od rzymskich lekarz}"^

przez vicejencraa de Sangro (jen. Vitelleschi f 9 lutego 1645 r.) przysane,

wstrzymay krwotok, dla usunicia za malaryi, wywieziono chorego na

will w. Hieronima. Rekonwalescencya przewloka si do pónej jesieni,

a dnia 24 wrzenia skoczy si nowicyat królewicza.

Co z nim teraz pocz? »Z kadym dniem ronie trudno w kiero-

waniu, pisze rektor loret. do O. Sangro, i wielkiej potrzeba zaj^ roztro-

pnoci*. Chce jecha w góry do Asyu, chocia jeszcze si nie ma dosy,

trzeba go wysa w lektyce »inaczej bowiem ucieknie*. Król nie wiedzc
jeszcze o chorobie brata, pisa do 1 lipca 1645 r., aby lubów adnych nie

cz3'ni i wice nie bra, zakaz ten powtórzy vice-jeneraowi Sangro 1 lipca,

a w formie pro.by papieowi 5 sierpnia. Otrzymawszy poegnalne pismo

od chorego brata i testament, pociesza go czstymi listami, radzi wyjecha
dla zmiany powietrza do Niemiec, to znów donosi o swem maestwie
z Ludwik Mary ksiniczk Mantuy i Nevers i o sojuszu z Francy, to

wreszcie upewnia, e ukady co do zmiany jego stanu w toku. Wic nasz

nowicyusz po d. 24 wrzenia przyj napowrót tytu Serenissimus princeps

i chocia nie zdj jezuickiej sukni, poczyna sobie jak królewicz, trakto-

wany jako membrum lauretanae domtis. Z wiosn 1646 r. przeniós si na

jezuick will w Frascati, a z niej na will ksit Sora Buoncampagni.

I tu 28 maja doczeka si nominacyi na kardynaa di Pologna. Nowy
JEZUICI W POLSCE. 6
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jenera Caraffa ogosi 14 sierpnia nominacj t zakonowi, nie szczdzc
pociwa dla cnoty nominata, »l<tórej w przecigu trzeci lat w Towarzy-

stwie przebytych, pozostawi liczne i pamitne wiadectwa, obsugujc
clioryci po szpitalaci, zbierajc niei'az po miecie jamuny* i poleci,

aby ksia prowincyi rzymskiej odprawili na jego intency msz w.,

bracia za odmówili koronk.
Tymczasem có si dzieje? Nowy kardyna wszed w spór z papieem

i gronem kardynaów. O co? O tytu Altesza, którego uywa zabroni

wszystkim, bez rónicy rodu, kardynaom Urban VIII, zostawiajc im

tylko tytu Eminensa, a zakaz ten ponowi Innocenty X. Król Wadysaw
stan po stronie brata. Gazette de France (od 4 czerwca do 24 wrzenia

1646 r.) rozniosa po wiecie przebieg i fazy sporu, ctóry skocz}^! si tern,

e królewicz otrzj^ma biret kardynalski, ale nie otrzyma kapelusza ani

brewe nominacyjnego, pozbawiony przez to czynnego i biernego gosu
w konklawe i na kongregacyach. Król kaza mu wraca do Polski. On za
17 wrzenia poegna papiea i rzemiennym dj^szlem 23 grudnia przyby

do Warszawy. Ani razu nie widziano go w purpurze kardynalskiej; na

dworskich naboestwach wystpowa w stroju woskim, wreszcie w listo-

padzie 1647 r. zoj^ kardynalstwo w rce papiea, noszc si z matrymonia-

nvmi zamiarami.

ROZDZIA X.

Stosunek Jezuitów do narodu. 1608—48. — Pierwszy jubileusz

zakonu 1640 r.

§. 38. Ingerencya biskupów. — Niech kapitu. — Spory o dziesi-

ciny i kwart pogrzebow.

Za pówiekowego blizko królowania Zygmunta III rozwiny si po-

tnie zakony 14 rozmaitych regu i liczyy 426 opactw i klasztorów m-
skich i 78 eskich, a wszystkie, krom 80 klasztorów ebrzcych, uposaone
hojnie ziemi. Szkoy jezuickie dostarczay im nowicyuszów szlacheckich,

a nawet paskich rodzin, pobono narodu coraz to nowych fundacyi.

A poniewa take biskupstwa, pralatury i probostwa z dawien dawna po-

siaday bogate dotacye w ziemi, przeto ogólny obszar dóbr ziemskich

duchownych, wolnych od podatków i danin, przewysza o wiele dobra

ziemskie szlacheckie, zmuszone ponosi wszystkie ciary rzpltj. Wic naj-

przód na prob króla Wadysawa i jego posa w Rzymie Ossoliskiego,

Urban VIII zabroni 4 zakonom w Polsce i Litwie: Jezuitom, Franciszka-

nom, Cystersom i Karmelitom, pod kar suspenzy, nabywania tytuem za-

miany lub kupowania dóbr ziemskich, bez pozAvolenia jeneraa i papiea.
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albo kong'regac\'i w. Soboru trydenckiego. Potem sejm 1635 r. rozcigajc
zakaz rzymski na cale duchowiestwo, ustanowi »aby dobra dziedziczne

ziemskie od stanu rycerskiego... pod jakimbd pretekstem nie mogy by
alienowane«. Có, kiedy do tej ustawy dodano klauzul, pozwalajc
z dóbr ziemskich szlacheckich tworzy zupenie nowe fundacye, de nova

radice facere fundationes. Wic tylko powiksza dawnych fundacyi dobrami

szlacheckiemi nie byo wolno, ale i ten zakaz obchodzono w ten sposób,

e kupione lub podarowane klasztorowi dobra, obduano pro forma zna-

czn sum i oddawano wierzycielowi (klasztorowi) w zastaw. Wic i po

r. 1635 rosy fundacye zakonne.

Doda naley, e kady z 14 zakonów w Polsce, nadane mia od

Stolicy w. liczne privilegia et exemtiones, -ctóre jurysdykcy biskupi ogra-

niczay. Otó ta niezaleno zakonów licznych i zamon^^ch, wywoaa ze

strony biskupów polskich reakcy, wykonywa nad nimi chcieli sw wadz.
Opierali si tej »ingerencyi« biskupiej zakonnicy, szukajc obrony u nun
cyusza i w Rzymie: powstaway zat.irgi i niesnaski, na które skaryli si
biskupi, i na synodach 1628 i 1643 r. wystpili przeciw rozwielmonieniu

si znkonów.

Jezuici dzielili wspóln ich dol. Przybywao im, jak innym nowych
fundacyi, powikszay si dawne, ale te od czasu do czasu dawaa si im
we znaki ingerencya nie tyle z niechci, jak z fantazyi paskiej, bisku-

pów, »którzy nam we wszystkich nasz^^ch zajciach trudnoci robi, bez

adnego susznego powodu... wlok nas bezkarnie przed sdy swe, nie

majc do tego prawa; bez adnego porzdku prawnego, cytuj, potpiaj,
cenzurami okadaj, apelacyi do Stolicy w. nie dopuszczaj, bulle i resumia

z pogard teje Stolicy w. odmiataj, wydania aktów odmawiaj... co ju
w zwyczaj weszo w królestwie naszem z wielkiem zgorszeniem pobonych*,
skar si 1645 i 1649 r. do jeneralnej kongregacyi zakonu VIII i IX
Av Rzymie, woajc o ratunek, a tymczasem ratowali si sami interwenc^^

nunyuszów a niekiedy wdaniem si panów monych.
Kapituy bisl^upie, zwaszcza od czasu nieszczsnej kótni z akademi

lcrakowsl<, nie byy askawe na Jezuitów, bo przewyszali je nauk i wpy-
wem u monych, czasem zraali dum korporacyjn. Ganiy ich metod
prowadzenia seminaryów, to e nie ucz kleryków piewu, ceremonii i pa-

storalnej, to znów e nie posyaj ich do czsto do asysty w katedrze,

to wreszcie, e za di'Oga ich edukacya. Jako w kilku miejscach, jak w Po-

znaniu, odebrano Jezuitom zarzd seminaryum; wynik by ten, e przez

szereg lat dyecezya poznaska zostawaa bez seminaryum.

Z klerem parafialnym miay inne zakony, mieli i Jezuici, spory

o dziesiciny z dóbr ziemskich, bdcych uposaeniem kolegiów i o kwart
pogrzebow. Sprawa dziesicin nie bya jasn, proboszczowie z tytuu
parochus loci i na mocy uchway sejmu 1588 »o dobrach kocielnych*, do-

magali si dziesicin od dyssydentów nawet, tem bardziej od katolików

a wic i zakonników. Ci za zasaniali si swemi exemtiones i zasad:
clerietts clericum non decimat. Czynili to samo Jezuici, powoujc si na
przywileje Pawa III, Piusa IV a zwaszcza Grzegorza XIII z r. 1578. Za

rad jednak jeneraa Akwawiwy, aby unikn sporów, wchodzili z probo-

szczami w umow. Nie zawsze ona dochodzia do skutku. Proboszczowie
6*
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skaryli ich do biskupów, a 1607 r. zanieli aob na synod piotrkowski,

który przez archidyakona gnienieskiego Wincentego de Seve, prosi

Pawa V, aby objaniwszy przywileje Jezuitów w tej mierze, nakaza im

paci dziesiciny. Papie ani komentarza, ani rozkazu nie wyda.
Powtarzay si wic spory i ugody. Jedn tak zawar 1632 r.

relctor krak. Rudnicki z proboszczem z Gobia co do dziesiciny z 5 wsi

kolegium krakowsl<iego. Nastpca jego rektor Porbski, uwaajc ugod
za przeciwn przywilejom zakonu, odmówi dawania dziesicin i odniós

spraw do Roty rzymskiej. Ta dekretem 164U r., ponowionym 1641 r., unie-

wania umow z 1632 roku jako przeciwn przywilejom zakonu, »egzemc3'a

bowiem kolegiów nie ulega adnej kontro wersyi«.

Wtenczas ks. Jan Markiewicz, kanonik poznaski, oddawna wrogi

Jezuitom, wystpi z gruntown rozpraw acisk, drukowan w Paryu
1644 r. p. t. » Dziesicina kleru wieckiego w Królestwie polskiem* w której

dowodzi, e dekret Roty z 1640 r. na mylnej oparty podstawie, a dawne

decyzye rzymskie i uchway synodów, przez papiey zatwierdzone, obo-

wizuj talce Jezuitów do dawania dziesicin z dóbr swoich. Poruszony

t rozpraw kler parafialny, wyprawi do Rzymu w obronie dziesicin

archidyakona pomorskiego ks. Mateusza Judyckiego. Ze strony Jezuitów

prokuratorem by O. Jan Nadus.

Poniewa to bya kwestya zasadnicza, tyczca si wszystkich za-

konów, przeto Innocenty X odda j kongregacyi w. Soboru trydenckiego

do rozstrzygnicia. Ta dekretem 17 lipca 1645 r. orzeka, e zakonnicy

wogóle i Jezuici Królestwa Polskiego, obowizani s paci te dziesiciny,

które pacone byy przez wieckich, zanim ich dobra na wasno zakon-

ników nie przeszy; dawne jednak w tej mierze umowy zostaj w swej

mocy. Papie 31 lipca t. r. zatwierdzi dekret, a 21 lutego 1646 r. ogosi

go brewem Nuper pro parte. Jezuici si do niego zastosowali wiernie.

O i>kwart pogrzebow* pars uarta funeralium, czyli o czwart cz
dochodu z pogrzebów w kociele zakonników odprawionych, toczyy si od

dawna spory midzy proboszczami a zakonami w wszystkich niemal kra-

jach. Jezuici popadli w taki spór pierwszy raz w Warszawie 1622 r
,
gdy

dziekan z kapitu kolegiaty w. Jana domaga si tej kwarty od prepo-

zyta domu profesów warszawskich. Jenera Vitelleschi, dla miego spokoju,

udzieli 14 maja t. r. dyspenzy od przywileju i poleci prepozytowi Nikle

-

wieowi, kwart pogrzebow oddawa.
Drugi spór w Krakowie, midzy praatem maryackim a prepozytem

domu w. Barbary, rozstrzygna Rota rzymska 25 maja 1646 r. na korzy
Jezuitów. Praat uda si do liróla, ten do jeneraa, któr}^ 20 padziernika

1647 r. uprzejmym listem oznajmi królowi, e zadoczynic jego ycze-

niu, da polecenie Jezuitom w. Barbary, aby pomimo przywilejów i de-

kretu Roty, pacili kwart praatowi maryackiemu.

Wszelako przykroci te i spory byy tylko sporadyczne. Episkopat

polski, zwaszcza z nominacyi króla Stefana i Zygmunta, nietylko sprzyja

Jezuitom, ale wiadczy dobrodziejstwa, fundowa kolegia i szkoy, oddawa
w zarzd konwikty i seminarya, jak zobaczymy niej, Jezuitów bra, zwa-

szcza podczas wizyty pasterskiej, na kaznodziei i teologów swoich, na cen-

zorów ksiek i egzaminatorów parafialnego kleru; wszak prawie wszyscy
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biskupi wyszli ze szkó jezuickich w Polsce lub Rzymie. I w gronie pra-

atów i kanoników, znalaze szczerych przyjació i dobrodziejów zakonu;

jedni swe ksigozbiory, drudzy jamuny w pienidzach ofiarowali kole-

giom; kilku, jak ks. Dorgowski w Chojnicach, fundowali nowe domy.

Jeneraowie i kongregacye prowincyalne upominay czsto rektorów i su-

periorów, aby troskliwie pielgnowali mi zgod z klerem wieckim
i zakonami, choby i co przecierpie byo potrzeba, a bislvupom okazy-

wali ulego i cze nalen.

§. 39. Stosunek do panów i szlachty, do miast i poddanego ludu.

1608-48.

U wielowadnych »królil\ów« i zamonej szlachty, cieszyli si Jezuici

powaaniem wielkiera ; raz, e wiele paskich rodów i osób im zawdziczao
nawrócenie swoje; powtóre, e wielu Jezuitów pochodzio z senatorskich

i zamonych domów i skoligaconych byo z poow Polski, co w XVII

i XVIII wieku ceniono bardzo; a wreszcie, e imponowaa im nauka Jezu-

itów, przykadne ycie i wytona praca w szkoach, liocioach i na mi-

syach. Wic te jedni zakadali kolegia i domy, drudzy zaoone ju domy
uposaali hojniej, inni powierzali im swe sumienie, inni jeszcze swe syny

oddawali na wychowanie; Avielom zachciao si mie na wzór króla » na-

dwornych* Jezuitów, nietylko w domu, ale w podróach i obozach, jako

spowiedników i kapelanów. Nazywao si to misy dworsk, missio aulica.

Dopraszay si te o nie zacne matrony, fundatorki lub dobrodziejki za-

konu. Przeoeni niechtni byli onym » misyom dworskim*, chocia zawsze

po dwóch ksiy lub ksidza z bratem towarzyszem na nie przeznaczano,

bo oprócz hartownej cnoty, potrzebna bya znajomo wiata i ludzi i roz-

tropno wielka. Wiec tylko po dugich probach i naleganiach i na czas

krótki pozwalali zrazu prowincyaowie, potem sam tylko jenera na misye

dworskie. atwiej je dawano biskupom, jak: Woucki, Opaliski, Tyszkie-

wicz, sufragan pocki Starczewski, Maciej ubieski. Ale otrzymywali je

w latach 1623—48 i magnaci, jak: Albrycht, Aleksander i Zygmunt Ra-

dziwiowie; kanclerz i hetman Lew Sapieha; wda witebski Szymon San-

guszko; wda malborski Melchior Wejher; hetman Koniecpolski; podskarbi

Icoronny Jan Daniowicz; wda woyski Mikoaj Czartoryski; wda krako-

wski Jan Tczyski; wda bracawski i hetman Mikoaj Potocki; wda po-

znaski Krzysztof Opaliski; marszaek w. k. ukasz Opaliski; kasztelan

liijowski Aleksander Piaseczysld; wda ruski ksi Konstanty Winio-
wiecki. Z matron polskich, fundatorek kolegiów i Icocioów, miay dworsk
misy: Zofia Sieniawska, Anna ksina Ostrogska, wojewodzina pozn Opa-

liska, ksina Katarzyna z Korniaktów Winiowiecka, marszakowa nadw.

Anna Przyjemska, starocina czerwonogrodzka Marya Daniowiczowa, hetma-

nowa wdowa Zofia Koniecpolska, wojewodzina pomorska wdowa Marya
Dziayska.

Mniej robiono trudnoci, gdy proszono o Iapelana poselstwa. Tak
n. p. bisk. Wouckiemu, posowi do Pawa V r. 1612 towarzyszy teolog

Kasper Sawicki; Mikoajowi Wolskiemu, posowi do cesarza Macieja, ka-
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pelan Wojciech Fabrycy; Krzysztofowi Opaliskiemu do Parya po Ludwik
Mary 1645 r., krewny jego kapelan Wapowski. Z wiksz jeszcze goto-

woci ofiarowano kapelanów obozowych, missio castrensis, hetmanom i rot-

mistrzom na potrzeb wojenn. W obozie pod Smoleskiem kapelauowao

5 Jezuitów. Dla zaogi smoleskiej od 1611—54 r. pracowao dwóch lub

trzech misyonarzy obozowych. W wyprawie królewicza Wadysawa na

Moskw 1616 — 17 r., widzimy 3 Jezuitów litewskich i 2 koronnych. Hetmani

Zamojski i Chodliiewicz, w wojnie inflanckiej 1601—5 nie mieli prawie

innych lvapelanów tylko Jezuitów. Pod Cecora 1619 r., dwaj kapelani

hetmana ókiewskiego zabrani do niewoli tatarskiej. W obozie pod Cho-

cimem 1621 r., przy zacinych Niemcach 10 Jezuitów, dwóch przy cho-

rgwi kaszt, kalis. Jana Opaliskiego. W wojnie moskiewskiej króla Wa-
dysawa 1633—4 r. piciu Icapeanów Jezuitów; przy hetmanie Chodkie-

wiczu dwóch. W regimencie pukownika Buttera 1613—17 i 1634 r. kape-

lanuj litewscy Jezuici. Kresowe talce wojska, pod hetmanami Zamojskim,

ókiewskim, Koniecpolskim i Potockim i pod rotmistrzami hufców na-

dwornych, otrzymyway podczas wojny lub leenia obozem w polu missio-

narios castrenses z kolegiów w Kamiecu, ucku, Kijowie, z domów misyj-

n,vch w Barze, Szarogrodzie i Koniecpolu.

A kapelan obozowy w owe czasy to pierwsza po hetmanie lub rot-

mistrzu osobisto. W marszach jecha konno ub w kolasie obok niego,

w obozach kadej chwili mia wstp do namiotu hetmaskiego, wolno mu
byo wstawia si za winnymi, agodzi kar. W wili waniejszej bitwy,

kapelani ca noc suchali spowiedzi, nad ranem po mszy w. rozdawali ko-

muni i bogosawili rycerstwu na taniec miertelny z pohacem. Nieraz

hetman czy rotmistrz powierza kapelanowi wan a piln wiadomo do

króla lub rozkaz do podkomendnych wodzów. Nielvtórzy, jak O. Piotr Ku-
lesza, posiwieli na misyach obozowych. Z innych take zakonów ksiy
zapraszano do tej posugi. Dominikanin sawny ks. Birkowski, dzielnym

by kapelanem królewicza Wadysawa pod Chocimem.

Z braci szlacht bywao rónie. W polowie XVn w. jeszcze do
znaczny procent Jezuitów, rekrutowa si z rodzin mieszczaskicli w Pru-

sach i w liróewskich miastach osiadych; AvivSzo jednak pochodzia z do-

brej szlachty, bya z ni skoigacon i ojcowizn sw, ca albo w czci,
oddawaa zakonowi. Jezuita Wojciech Mciski, miasteczko i wsi 17 poda-

rowa krakowskiemu kolegium. Zazwyczaj wic ssiedzkie stosunki z szla-

cht byy dobre, psuy je czasem spory i procesa o granice i kopce i o le-

gaty, których spadkobiercy nie mieli ochoty spaci. Byo zwyczajem, e
Jezuici zapraszali szlacht na uroczystoci kocielne, na popis> i teatra

szkolne, odwiedzali j te, acz rzadko, po dworach, podtrzymujc przez to

ycie ssiedzkie, towarzyskie. Nie stronili te od szlachty dyssydenckiej,

tej zwaszcza, któi-a synów do ich szkó oddawaa.
Dla miast polskich, które za Wadysawa dla przewagi ywiou szla-

checkiego, chyli}' si do upadku, kolegia jezuickie z liczn modzie
szkoln, byy prawdziwem dobrodziejstwem, bo nietylko podnosiy ich po-

ziom umysowy i stan ekonomiczny, ale okazaoci wity, gmachów,
i wi z ogrodami, przyczyniay si do ich ozdoby. W jezuickem kolegium

skupiao si naukowe i towarzyskie ycie okolicy, powiatu czy wojewódz-
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twa caego. Rozumiay te liorzyci rady i magistraty miejsliie i sprzyjay

Jezuitom. Tyllio w miastaci królewskich!, jak we Lwowie, Krakowie, Po-

znaniu, Ki-onie, Przemylu, cienionych murami i waem, docliodzio przy

zakadaniu lub rozszerzaniu kolegiów, do sporów niekiedy ostrych, o place,

ulice, mury i rowy miejskie. Wtenczas Jezuici za porednictwem biskupa,

którego z senatorów, najczciej samego króla, wchodzili z miastem w »kom-

planacy*.

W kilku wikszych miastach, daway powód do zatargów apteki,

czyli skady zió, leków i narzdzi leczniczycli, które kupc\^ kolonialni

obok innych towarów utrzymywali, ale znalaze tam likiei\v i kordyay,

marcypany, cukry i ciasta a nawet ksiki. Jezuici idc za prz5'kadem

dawnych Benedyktynów, zakadali w wikszych kolegiach apteki (1773 r.

mieli ich 36), pod zarzdem brata zakonnego, który zwykle by infirma-

rzem, nie rzadko syn na ca okolic jako wyborny lekarz. Podczas za-

razy 1591 r. sawne byy w Polsce sw moc cudown » piguki jezuickie*,

wynalazku brata Wilhelma Anglika, infirmarza u w. Barbary w Krako

wie. Lubo apteki te suy miay tylko do uytku domowego, dla dobro-

dziejów zakonu i ubogich, to powszechnie miano do nich wiksze zaufanie,

jak do aptek kupieckich, zwaszcza, e Jezuici od swoich misyonarzy za-

granicznych, otrzymywali nieznane a nadzwyczajne leki jak np. chinina,

któr jeszcze 1643 r. nazywano w Rzymie i indziej puhis jesuiticus. Zmniej-

szaa si przez to klientela aptek miejskich. Aptekarze z skargami do pro-

wincyaa, czasem, jak we Lwowie, do sdu biskupiego, ale poniewa i inne

zakony, jak Bernardyni lwowscy, pootwierali domowe apteki, z których

korzj^staa publiczno, wic kupcy kolonialni dali za wygrane i kontento-

wali si mniejszym zyskiem, albo pozamykali swe skady apteczne. Do-

piero koo 1750 r. powstaa w Warszawie pierwsza publiczna apteka, go-

dna tej nazwy.

Znaczenia i wpywu swego w miastach, uyli Jezuici na wyrugowa-
nie dyssydentów z rady i magistratu a powoli i z miasta. Dlaczego? bo

protestanckie miasta Gdask, Toruii, Elblg, Ryga, Mitawa, rugoway ka-

tolików z rad}' i magistratu, z cechów nawet, i odmawiay im wiele praw

obywatelskich. Bo powtóre, w innych polskich miastach, gdzie dyssydenci,

do tego Niemcy, stali u wadzy, upoledzali polsk katolick ludno, wy-

pierajc j z ródmiecia, odmawiajc koncesyi na przemys i handel dro-

bny i t. d. Bo wreszcie w XVII wieku, w caej Europie, zwaszcza ze

strony protestancl<iej, wyznaniowo pastwow pojmowano w ten sposób,

i ludziom innej wiary odmawiano praw obywatelskich. O tem zapomina

wielu historyków polskich, i mierzc wyznaniow}' wiek XVII, bezwyzna-

niowoci XIX i XX wieku, zarzuca Jezuitom fanatyzm najniesluszniej.

Na srog niewol »robaczków ziemi«, poddanego ludu wiejslciego

powstawali, z ks. Skarg, wszyscy wybitniejsi kaznodzieje jezuiccy na am-

bonie, czsto w pismach. Jake jednak obchodzili si z poddanym ludem
w obszernych swych dobrach? Poddastwa ludu, które wchodzio cile
w ówczesny ustrój ekonomiczny, nie znieli, bo nie byo to w ich mocy, ale

je agodzili. Ju 1591 r. wizytator Ludwik Masello wyda »instrukcy«

w 14 pxinktach, jak si obchodzi z poddanymi. Jenera Akwawiwa 1596 r.

upomnia przeoonych, »aby si z poddanymi po ludzku obchodzono*.



Prowincjaowie, wiz^^tujc kolegia, kontrolowali gospodarskie ksigi i spo-

sób obchodzenia si z poddanymi; prowincja litewski czycki, wyda
1633 r. bardzo surowy okólnik, normujcy obowizki wzgldem poddanych
i kary. Kmie otrzymywa chat, rol, bydo robocze, odrabia przez 2—

3

dni paszczyzn, dostarcza podwód i ywnoci dla wojska, paci podatki

uchwalone na sejmiku lub sejmie, i pewne daniny do dworu (folwarku).

Ale gdy dla zarazy, dla klsk elementarnych lub wojennych, nie by w sta-

nie tym ciarom podoa, zastpowao go kolegium, a czsto ywio go
z rodzin i dobytkiem caymi miesicami.

Plagami kara móg tylko wiecki wodarz, sdzia zarazem i to nie

wyej 30 plag, za wiedz jednak i jakby zatwierdzeniem ks. prokuratora.

Jeeli przewinienie byo cikie, rektor z konsultorami decydowa o karze,

i t wykonywa wodarz wiecki. Kary pienine obracano na ubogich

albo oddawano rodzinie ukaranego. Nie byy te kary czste, bo dla umo-
ralnienia ludu, budowano po folwarkach kocioy i kaplice, w których

ksia prokuratorowie nauczali katechizmu, spowiadali i odprawiali nabo-

estwa, od czasu do czasu dawano w nich misye ludowe. Szkoda nieod-

aowana, e obok kocioów nie stawiali szkóek czytania i rachunku. Na
Rusi i Litwie przyprowadzili swych ruskich poddanych do unii, zostawia-

jc im dawny obrzdek i ksiy, sami te miewali dla nich katechizacye

i kazania ruskie. Take dla poddanych Litwinów, mudzinów, otyszów,
prowincyaowie przeznaczali ksiy mówicych ich jzykiem; ci ukadali

pieni nabone i katechizmy w wierszach, których nauczyli piewa dzia-

tw, od dzieci uczyli sie starsi.

§. 40. Pierwszy jubileusz zakonu 1640.

Sto lat mijao od pierwszego zatwierdzenia zakonu Jezuitów przez

Pawa III. Zakon rozrós si na obojej pókuli do tyla, e podzieli go

trzeba byo na 5 asystencyi, 30 prowincyi, liczy 700 kolegiów i domÓAv,

w nich 15.000 czonków, naucza w kilkunastu akademiach, 550 szkoach,

120 konwiktach i seminaryach, dostarczy Kocioowi piciu witych i Bo-
gosawionych, 97 mczenników, 2 kardynaów, kilku biskupów misyona-

rzy, wielu znakomitych teologów i uczonych, a prac sw i powiceniem
obj wszystko i wszystkich, bo i dwór królewski i kurye biskupie, i zamki,

i dworce paskie, miasta i wioski, obozy i szpitale, wizienia i rusztowa-

nia, katolików, rónowierców i pogan, a przytem naucza z katedr szkol-

nych, ogasza co roku uczone dziea i pobone ksiki. Protegowany przez

papie}^ i biskupów, królów i monych wiata, nic dziwnego, e pierwszy

swój jubileusz obchodzi po caym wiecie dzikczynnem Te Deum, poprze-

dzonem misyami ludowemi, przy zjedzie przyjació i dawnych uczniów,

przy udziale modziey szkolnej i uwieczni go zbiorowem, illustrowanem

stalorytami dzieem: Imago primi SaecuU Societatis Jesu 1640, Antverpiae.

W olbrzymim tym ruchu nie byli ostatni Jezuici polscy. Do dawnych
21 domów, przybyy 24 nowe kolegia i domy: w Bydgoszczy, Chojnicach,

Waczu, Pocku, omy, Rawie, Kroach, Orszy, Smolesku, Pisku, Gro-

dnie, Brzeciu litewskim, Dynaburgu, Reszlu, Gdasku, Kronie, Przemy
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Iu, Winnicy, Ostrogu, Barze, Szarogrodzie, Koniecpolu, Kijowie i Pereje-

sawiu. Fundowali je królowie: Zygmunt i Wadysaw; biskupi: Woucki,
Pac, Kuczborski, Sieciski, Giedroj; senatorowie i pany: ókiewski, Ko-
niecpolski, Chodkiewicz, Gosiewski, Dziayscy, Sapiehowie, Eadziwiy,
Ossoliski, Gostomski, Tuczyski, Bal, Szadurski; zacne matrony: Sieniaw-

ska, Ostrogska; sami wreszcie Jezuici: Mciski, trzej Kojaowicze, Jelec.

Dziki tej ofiarnoci Jezuici polscy w tej dobie nauczali w jednej akade-

mii i 35 szkoach w Koronie i Litwie, zanieli wiato nauki w puszcze li-

tewskie i mudzkie i na kresy rzpltej.

Zanieli oni tam ju pierwej wiar i obyczaje katolickie.

Uskromiwszy rónowierców, swobodniej odda si mogli na usug
katolików. Pracowali za na ambonie i w konfesyonale, podtrzymujc du-

cha katolickiego bractwami i wystawnem naboestwem, nietylko w wa-
snych kocioach, lub zaproszeni do innych, nietylko w szpitalach, wizie-
niach miejskich, ale kade ich kolegium, zwaszcza kresowe, rozsadnikiem

byo misyonarzy ludowych po wsiach i miasteczkach okolicznych. Kra-
kowscy Jezuici apostoowali w Sdeczynie, na Spiu i Podkarpaciu. Z Ja-

rosawia i Lwowa, z ucka i Kamieca szli misyonarze na Ku i Poku-
cie, Woy i Polesie, do Modawii i Krymu. Z Baru, Szarogrodu i Kijowa,

rozchodzili si po obojej Ukrainie. Za Dnieprem, w braku kocioów, po-

budowali na prdce drewniane kaplice. Ryga a potem Wenden, dostarczay

misyonarzy Inflantom. Z Wilna, Niewiea i Kro, sza misyjna praca

w zaktki Litwy i mudzi. Z Gdaska i Torunia dobierali si do Kur-
landyi i Prus ksicych. A dopiero gdy sroya si zaraza, towarzyszka
w owe czasy kadej wojny, rozpuszczano wprawdzie szkoy, ksia i kle-

rycy chronili si po wiach i folwarkach, ale zawsze zostawao w kolegium
kilku ksiy i braci dla duchownej pomocy i posugi chorych. Gdy ci po-

umierali, przychodzili na ich miejsce drudzy. W dobie, o której piszemy,

grasowaa zaraza 1609 r. w obozie pod Smoleskiem (umar na ni spowie-

dnik pary królewskiej, kapelan dywizyi zacinych Niemców, O. Barcz),

przeniosa si do Warmii i Mazowsza. Po wojnie chocimskiej 1621 r. i na-

jedzie Szwedów na Inflanty, morowe powietrze przez 4 lata trapio raz te,

raz inne województwa Polski i Litwy. Wzmogo si znowu z powodu
wojny szwedzkifej 1626 r. i zabierao ofiary do 1630 r. Na tych posugach
zaraonym utracio j^cie 60 kilku ksiy i braci; w jednym tylko 1625 r.

a 30- tu.

Gorliwoci apostolskiej polskich Jezuitów nie wystarczaa Polska.

Gstymi listami do jeneraów, dopraszali si o misye w akatolickich kra-

jach, gdzie wrzao przeladowanie: do Holandyi, Danii, Moskwy i do po-

gaskich krajów, do Chin, Japonii, gdzie wyszukanemi mkami gubiono
chrzecijan, a zwaszcza misyonarzy, i do Persyi, Turcyi i Krymu. Tylko
trzej uprosili sobie misy chisk: O. Andrzej Rudomina, Litwin, który po
dwóch latach umar na piersiow chorob 1631 r. i pochowany w Foci; O.

Micha Bo3'm, Lwowianin, kapelan poselstwa chiskiego do Innocentego X
1651 r.; O. Mikoaj Smogulecki, sterany pracami zakoczy ycie w Kiansi.

Czwarty, O. Wojciech Mciski puci si na misy do Japonii, w chwili,

kiedy dugie a potworne katusze, stosy i miecze wytpiy ju prawie mi-

syonarzy. Przy wyldowaniu na japosk wysp Satruna, zdradzony przez
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szpiegów, zawieziony do Nangasaku, przez 7 dugich miesicy, 105 razy

mczony by »pojeniem i wydeptywaniem z wntrznoci wody«, a 7 dni

ostatnici przeby, zawieszony gow na dó, w cuchncej zaraliwymi wy-
ziewami jamie, gdzie te bohatersk dusz, mczennik za wiar, odda
Bogu 23 marca 1643 r.

Susznie wic z reszt zakonu, obchodzili polscy Jezuici pierwszy

swój jubileusz najwspanialej. W wikszych kolegiach, ui-oczysto jubileu-

szowa zamienia si w wielk misy ludow, która trwaa 8 dni, w mniej-

szych domach, 3 dni. W Warszawie, dla ozdoby kocioa jezuickiego Matki

Boskiej, przysali król, królewicze i senatorzy, z skarbców swoich i komnat
zote i srebrne naczynia, kosztowne obicia i makaty, cenione na 50.000 zp.

Codziennie inni biskupi celebrowali sum, inni kaznodzieje gosili kazania.

Po naboestwie król JM. oczekiwa przedniejszych goci w kolegium

i obiadowa z nimi, tymczasem u furty, 500 ubogich, kosztem kolegium,

otrzymywao posiek, usugiwali im Jezuici. W Wilnie illuminacye, salwy

z dzia, celebry, kazania misyjne. Ozdob kocioa w. Jana zajli si stu-

denci humanici i gramatycy; filozofowie za i teolodzy w oracyach, go-
szonych w kociele, sawili papiey i królów polskich, jako opiekunów, bi-

skupa Protaszewicza jako fundatora akademii. U furty wszystkich trzech

kolegiów wileskich goszczono ubogich.

W podobnie wietny sposób obchodziy jubileusz inne domy. Szero-

kie koo duchownych i wieckich dygnitarzy, przyjació zakonu i ludzi

wszystkich stanów, wcignite do obchodu, skadao niejako hod zako-

nowi, potgujc urok i Avzicie, jakiem cieszy si w Polsce, pomimo przy-

kroci ze strony dyssydentów i pewnej frakcyi katolickiej.

Nie brako i na dzieach aciskich i polskich, wierszem i proz,

uwieczniajcych ten obchód jubileuszowy; znamy ich om.

ROZDZIA XL

Wewntrzne sprawy zakonu. — Stan nauk i szkó. — Jezuici pisarze

1608-1648.

§. 41^ Zakon broni si przed wadami narodowemi.

Wród tych prac i powodze, grozia Jezuitom duma korporacyjna,

i polskie wady narodowe. Przed pierwsz nie bronili si, bo si nie przy-

znawali do niej, acz ju 1587 r. ostrzega ich jenera Akwawiwa, aby »nie

dawali okazyi do skarg o ambicy i pych«. Nie mona si temu bar-

dzo dziwi. Albowiem w czci i mioci do zakonu wychowywano ich wno-
wicyacie; wielkie mie wyobraenie o naukach pielgnowanych w zakonie,

uczono ich na studyach; wysoko nosi godo i imi Jezuity, przyzwycza-
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jano cae ycie. Patrzeli te na objawy powaania zakonu ze strony kró-

lów i osób najwyszych, a yczliwoci i zaufania od klas niszych. wiad-
kami wreszcie byli lub uczestnikami prac na kadem polu i uznania ludz-

-kiego. Dlatego kochali swój zakon i szanowali, ju za od przywizania

i czci dla zakonu do dumy korporacyjnej, przejcie nieatwo uchwytne.

U modszych i ywszych temperamentem jezuitów, u Polaków zwaszcza,

skorych do buty i przechwaki, nie przecz, e uwielbienie swego zakonu

przyprawione nieraz byo lekcewaeniem, albo przynajmniej niedo nale-

ytem uznaniem innych zakonów, stanów lub osób innj^ch. Zachowujc
cile ustawy zakonne, nie dozwalali Jezuici, aby im ich naruszali inni

i w rzdy i sprawy ich si mieszali, co take w samowolnem spoecze-
stwie, jak polskie, wydti si mogo objawem dumy korporacyjnej. Ks. Bro-

ek z akademikami, nazywali ich te z przeksem potentes, kolegia ich

palatia i gosili szlachcie, e ta ich praepotentia, sprzykrzya si ju wsz}'-

stkim, a oni przedsid do omnipotentiam.

Istotnem niebezpieczestwem dla Jezuitów polskich byy wkradajce
si wady narodowe, u raczej wady szlachcica polskiego z XVn i XVIII w.,

wic uczty i kielichy, buta i swawola jzyka (nimia liberlas loitelae), kó-
tnie, wanie i niezgoda, brak posuchu i niekarno, bezrzd i anarchia.

Nic dziwnego, e Jezuici szlachta, wady te, a przynajmniej zai'ody tych

wad, wnosili z sob do zakonu, lub przez kontakt z braci szlacht, naby
ich mogli atwo. Nie dopucia tego czujno przeoonych, a duch posu-

szestwa i karno podwadnych, i poczciwa natura polska, która czujc
siln rk nad sob, da si nagi i poprowadzi.

Cz3^nic ustpstwo znanej gocinnoci polskiej, jenera Akwawiwa
pozwoli 1596 r., aby Jezuici od czasu do czasu, zapraszali na obiady do-

brodziejów i wysokie osobistoci, dla okazania im czci, i przyjmowali od

nich zaproszenie, z wyjtkiem biesiad wieczornych, chrzcin i wesel. Pozwo-
lenie to ograniczyli wizytatorowie Argenti 1614 r. i Lambertengo 1629 r.

,

do razu lub dwóch razy w rok.

Libacye nigdy nie miay miejsca w jezuickich domach, nawet za

najsmutniejszej er\' saskiej, wszelako musiay si wydarzy sporadyczne

objawy pocigu do kielicha, bo jenera Yitelleschi 1638 i 1642 r. i wizyta-

tor Banfi t. r. wydali surowe przepisy »o wstrzemiliwoci i niebywaniu

na ucztach u obcych*.

Buty i prónoci z szlacheckiego klejnotu i staroytnoci rodu, pod-

szywania si plebejuszów pod szlachectwo, dostrzeg w polskich Jezuitach

ju 1614 r. jenera Akwawiwa. Karcili j prowincyaowie czycki 1633 r.,

Hincza 1634 r., Szczytnicki 1648 r.

»Na zgubny zwyczaj wyraania si lekkomylnie a krzywdzco
o znakomitych nawet mach rzpltej, przez co zakon w cik uraz
u wielu popad «, skarya si kongregacya prowincyonalna w Jarosawiu

1628 r., i daa surow3'ch kar za tak swywol jzyka. Kaznodziejów te
upomniano, aby hamowali swój zapa i przeciw poszczególnym stanom,

tem mniej osobom, nie wystpowali z ambony.
Dworactwo i ubieganie si o protekcy, to znów mania forytowania

modszych, bawienia si w patronowanie u monych, wada XVII wieku,

bodaj czy nie na Zachodzie caym powszechna, znalaza si w Polsce, gdy
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1615 r. kongregacya generalna VII, dekretem 16, dla caego zakonu, a je-

nera Vitelleseii okólnikiem 1643 r., zakazuj pod cnot w. posuszestwa,
aeby nikt, ani dla siebie, ani dla drugich, nie stara si o protekcy mo-

nych u przeoonych zakonu, któraby ich krpowaa i równaa si rozka-

zowi, ani jej nie przyjmowa.
Anarchia nie znalaza przystpu do Jezuitów. W listach jeneraów,

wizytatorów, prowincyaów, ladu nie znajduj o rozlunieniu posusze-
stwa i karnoci i to w dobie, gdzie w Polsce, nawec rycerstAvo suchao
hetmana tylko z asili.

§. 42. Stan szkó i nauk 1608-1648.

wietnym mona nazwa stan akademii wileskiej w tej dobie.

Oprócz teologii i filozofii, matematyki, fizyki i retoryki, wykadano w niej

od 1643 r., na mocy przywileju Wadysawa IV 1641 r., a z funduszu Ka-

zimierza Lwa Sapieh}^ prawo kanoniczne i cywilne; profesorów 16, mi-
dzy nimi znakomici prawnicy Olizarowiusz i Dilger, uczniów 1.200 z stron

daleliich i z najprzedniejszych rodów. Zwiedzali j, bywali na uroczysto-

ciach i promocyach, królowie Zygmunt i Wadysaw, który 1639 r. za-

twierdzi ponownie przywileje akademii, królewicze i królowe, nuncyusze,

biskupi i d3'g'nitarze rzpltej.

W Poznaniu, Kaliszu, Putusku, Lublinie, Jarosawiu, Lwowie
i Ostrog'u; a przez lat 7 w Krakowie, na Litwie za w Niewieu, w War-

mii w Brunsbergu, wykadano te same nauki co w Wilnie. Byy to szkoy

wysze, ale bez nazwy akademii, i bez przywileju nadawania stopni, liczyy

po kilkaset, niektóre do 1.000 uczniów. Przy tych i innych 25 szkoach,

z retoryk lub bez niej, istniay bursy muzyków, l^onwikty dla uboszej

szlachty, biblioteki, teatra szkolne. W nich odbyway si popisy deklama-

cyjno-muzykalne i oratorskie, dyalogi i sceniczne pizedstawienia, w dzie
imienin rektora, na rozdanie doroczne nagród, na ingres biskupów, wjazd

dygnitarzy na województwo, kasztelani, starostwo, na uczczenie znakomi-

tych goci, na uwietnienie uroczystoci kanonizac3'^jnych lub otwarcia so-

dalicyi maryaskich i t. p. Liczny zjazd szlachty towarzyszy tym festy-

nom szkolnym, podwójnie poytecznym, bo urozmaicay monotoni szkol-

nego j'cia, i przyzwyczajay modzie do publicznego wystpienia, uczyy
miaoci i pewnoci w mowie i ruchach, i towarzyskiej ogady.

Modzie szkolna ulegaa jedynie wadzy rektora i prefekta szkó

i bya tem dumn. Za rzdów Wadysawa swywolila czasem, wyrzdzajc
psoty ydom, rzadziej dyssydentom, albo gdy zaczepiona od pachoków

miejskich, od hajduków paskich, braa na nich odwet. Nie uchodzio jej

to pazem.
Poziom te naulv humanitarnych obnia si pocz; przyznawali to

sami Jezuici, zwaszcza wizytatorowie, Lambertengo 1629 r. i Banfi 1641 r.

i podawali rodki zaradcze. Co tego prz^^czyn? Brak rywalizacyi nietylko

z szkoami dyssydenckiemi, które z zamkniciem akademii rakowskiej zni-

kny prawie, ale take z akademi krakowsk, jej koloniami i z szkoami

nielicznemi zreszt innych zakonów, które yciem nauliowem nie odzna-
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czay si wcale. Przekwit na Zachodzie klasycyzmu, i ogólne obnienie si
nauk, wskutek wojny 30-letniej. Wic chocia synowie majtniejszych ro-

dów »polerowali si« po dawnemu za granic, to niewiele nauki i zamio-
Avania do nauk przywozili z sob, bo jej tam nie znaleli. Wreszcie »oty-o polityczna* narodu, leniwa jak do czynów polityczn^^ch, wojennych,

tak do nauki. I po co mia si wiele uczy panicz lub szlachcic polski?

Oprócz kanclerstwa, inne urzdy i dygnitarstwa rzpitej nie wymagay wiel-

kiej nauki. Nie byo w Polsce takiego staego stanu adwokackiego jak

francuskie barreau; terminowano u patronów trybunalskich po rzemielni-

czemu, uczc si prawa tylko praktycznie. Rodami, jakby dziedzicznie,

szy województwa, kasztelanie, marszakowstwa, starostwa, wreszcie i wo-

jewódzkie i powiatowe urzdy. Byle bene natus et possesonatus, a mia pro-

tekcye monego »królika« i w^rodzon swad, to wyksztacenie, jakie szkoy
rednie daway, wystarczao do ycia publicznego i urzdów. Z upadkiem

miast, ubywao te mieszczaskich uczniów, pilnj^ch zazwyczaj i chciwych

nauki, bo ta im dawaa chleb i szlachectwo. Przecitny szlachcic koczy
nauki na retoryce, nie wielu suchao loiki, a jeszcze mniej odbyo zupeny
kurs nauk filozoficznych z stopniami akademickimi. Takich ceniono bar-

dzo w gminie szlacheckim, sawiono.

W wyksztaceniu te samyche' profesorów Jezuitów nastaa zmiana
niekorzystna, i to dziki yczliwoci króla Wadysawa. A do 1645 r. nie-

tylko wizytatorowie ale i prowincyaowie, a nawet niektórzy rektorowie

byli cudzoziemcami; na katedry te teologii i filozofii jeneraowie przysy-

ali profesorów: Wochów, Hiszpanów, Niemców. Markotno to byo polskim

Jezuitom, wic kongregacya prowincyalna w Ostrogu 1645 r., przedo-

ya z wszelk ulegoci jeneraowi yczenie, aeby im dawano prowin-

cyaów ex indigenis t. j. Polaków i Litwinów. Król za Wadysaw dowie-

dziawszy si sn od biskupa Pstrokoskiego, który pomimo sekularyza-

cyi, zawsze si za Jezuit uwaa, o tej przykroci polskich Ojców, wysto-

sowa dnia 18 kwietnia 1646 r. list do jeneraa Caraffy, upewniajc go, e
»wród polskich Jezuitów dosy jest znakomicie uczonych i wiatych m-
ów. Dziwno nam wic, e Wielebno Wasza przysya tu do Polski

z obcych narodów w. teologii doktorów, którzy w kolegiach wykadaj.
Szkodzi to dobrej sawie zakonu w Polsce. Ita censura nostra regia judica-

mus i dlatego uprzejmie damy, aby raczej rodowitych Królestwa tego

Ojców, a nieskdind prz^^zwanych, na katedry i inne urzdy promowa.
Przez to zaradzi si dobrej tutaj sawie zakonu«.

Odtd rodowici Polacy powoywani bywali na prowincyaów i profeso-

rów nauk wyszych, ale przez to zerwana ni cznoci naukowej z Rzy-

mem i z zagranic, równoczenie bowiem zaprzestano wysya tam zdol-

nych, modych Jezuitów na wyksztacenie. Domatorstwo szlacheckie roz-

siado si w akademii i szkoach wyszych jezuickich, z niemaym dla nauk
uszczerbkiem. Póno, bo dopiero za Augusta III bd ten naprawiono.

Zanim jego skutki day si we znaki, grono uczonych Jezuitów pi-

sarzy wyszo z obojej prowincyi, koronnej i litewskiej, nieliczne, bo olbrzy-

mia praca szkolna i kapaska, nie zostawia swobody i czasu do zabaw
naukowych; na t prac, Jezuitów byo stanowczo za mao.
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§. 43. Jezuici pisarze. 1608—1648.

Aktualno i wielostronno jest ich cech wspóln. Nie o wzboga-

cenie literatury im chodzi, ale o zbawienie dusz, o chwa i to coraz wi-
ksz chwa Bo. Zdolny i szeroki ich umys, nie zamyka si w ciasnem

kóku, nie ogranicza na jeden przedmiot, ale w miar potrzeb chwili i lu-

dzi, porzuca waciwe sobie pole, a pracuje na innem, O. Susliga kazno-

dziej jest i apologet, a przytem powica si matematyce i astronomii.

O. Knapski profesorem jest, kaznodziej, spowiednikiem, a przytem ukada
i wydaje epokowy sownik, istny skarbiec trzech jzyków. O. Maciej Sar-

biewski poeta, przez papiea uwieczony, znakomitym jest profesorem

teologii.

!<- a z n o d z i e j a m i królewskimi s po dawnemu Jezuci za

prawieni na »kazaniach witecznych, niedzielnych, sejmowych i przygo-

dnych* ks. Skargi, które w cigu pó wieku 7 razy przedrukowano. Wic
te godnie obok niego stanli, chocia niektóre tylko kazania przekazali

potomnoci drukiem: 00. Mateusz Bembus kaznodzieja królewski od 1612

do 1618 r, Walenty Fabrycy Groza Ivowalski od 1618—1627 r. Sebastyan

aiszczewski 1627—1635 r. Maciej Kazimierz Sarbiewski 1635—1640 r Woj-

ciech Cieciszewski do 1648 r.

Z innych kaznodziei godni wspomnienia: Adam Makowski, Ja-

kób Olszewski, Wojciech Kojaowicz, Marcin Hincza, Jan Rywocki pierw-

szy midzy Jezuitami panegirzysta, Kazimierz Kojaowicz, Konstant}^ Szyr-

wid, Bartomiej Paprocki przez 20 lat misyonarz na Rusi. Wawrzyniec

Susliga, wyda w Krakowie 3 tomy kaza. Lesiowski Jan, Czarnocki Woj-

ciech, Drubicki Kasper, który na wzór Skargi i Wujka, mówi czyst,

jdrn polszczyzn i kilka tomów kaza przygotowa do druku, ale te cz-

ci zaginy, czci w rkopisie.

Poniewa rónowierstwo w tej dobie pochylio si widocznie do

upadku, ostatni schodzili z pola Aryanie, wic coraz mniej spotykamy pi-

sa rzy apologetów jak : Mikoaj Cichocki dzielny szermierz przeciw

Aryanom. Tomasz Klage (Clagius) i Karol Kreitz (von Kreitzen), profeso

rowie akademii wileskiej, ucieraj si z resztkami kalwinów i lutrów na

Litwie. Tomasz Elanowski zwalcza rusk schizm. Wojciech Rociszew-

ski, Kasper SaAvicki i Jerzy Tyszkiewicz tumi ewangelików w ICoronie.

I kaznodzieje i apologeci puszczali od czasu do czasu w wiat dzieka

religijno-ascetyczne w aciskim, czciej w polskim jzyku. Ale gównymi
pisarzami na polu ascezy, znanymi w wiecie katolickim byli: 00. Mi-

koaj czycki i Kasper Drubicki, który oprócz wydanych dzie ascetycz-

nych, zostawi w rkopisie, zaginionym niestety, 8 zeszytów egzort domo-

wych dla Jezuitów i osób zakonnych wogóle. Stanisaw Brzechffa pisa po

polsku. Jan Chomentowski, tumacz ascety niemieckiego ks. Drekseliusza,

Piotr Fabrycy Kowalski, Stanisaw Fenicki, Jan Jachnowicz wydali wiele

pobonych dzieek i rozpraw.

Krytyka historyczna, a z ni historya rozpoczyna si w drugiej po-

owie XVIII wieku. Przedtem poprzestawano na kronice i pamitniku, i te
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ceniono tak mao, e niektóre za 100 i 200 lat wydano, innj^m zagin po-

zwolono. Sn i Jezuici nie wiele cenili historyków swoich. Jana Wiele-

wickiego Historicus diarius, dziennik domu w. Barbary w Krakowie, napi-

sany koo 1636 r., wydaa, i to nie zupeny jeszcze, akademia krakowska

1881—1899 r. Rafaa Jczyskiego Collectanea przyczynki do yciorysów

165 znaczniejszych mów w XVI i XVII w. pozostaj dotd w rkopisie.

Znakomitym filologiem, sawnym na ca}^ wiat by O. Grzegorz

Kuapski (Cnapius), autor sownika, Thesaurus polono-latino-gmecus »który

epok w polskiej leksikografii czyni« w 3 wielkich tomach, kilkakrotnie

wydany.

Benedykt Soxo, Hiszpan, profesor i podkanclerzy akademii wile-

skiej, napisa po acinie pierwsz gramatyk polsk dla cudzoziemców, ale

czy bya drukowan kiedykolwiek, niewiadomo.

Zasug nietylko naukow, ale religijno-cywilizacyjn pooyli Je-

zuici, pisarze litewscy i otewscy. Konstanty Szyrwid wyda pierwsz gra-

matyk litewsk Clanis inguae littuanicae. Vilnae 1631 i pierwszy sownilc

polsko-acisko-litewski 1629 r., w\^da 4. O. Jan Jachnowicz stworzy lite-

ratur kocieln litewsk: ewangelie, kazania katechizmowe, modlitewnik,

Mk Pask, pieni nabone.

To samo uczynili dla otyszów 00. Wilhelm Bucki, Erdman Tolgs-

dorf i Jerzy Eiger. Ci trzej drukowali religijne ksiki po otewsku,

Poetyckiem natchnieniem i wykwintnoci form klasycznych odzna-

czali si 00. Jan Chdzyski, Jdrzej Kanon, Mikoaj Kmicic, Andrzej Zie-

niewicz, Albert Ines. Ci pisali po acinie.

Poet wielkiego stylu, prawdziwego talentu, który geniuszem swym
górowa ponad wszystkich, a saw zakonu i Polski rozniós szeroko po wie-
cie, jest Maciej Kaz. Sarbiewski, poeta laureatus, uwieczony od Urbana VIII.

Liryki jego, na równi z odami Hoi-acego wykadano w szkoach angiel-

skich. Bohaterski jego poemat w 12 ksigach Lechias zagin w rkopisie,

czstk tylko uratowa Naruszewicz. Zupeny zbiór odszukanych dotd
poezyi Sarbiewskiego, wyda, poprzedziwszy je ^^wotem poety i bibliogra-

fi, O. Tomasz Wall w Starejwsi 1892 r.





Ksiga III.

(Tom III w skróceniu).

Prace misyjne nad ludem. 1648—^1773.

ROZDZIA Xn.

Doia Jezuitów podczas rzdów i wojen za Jana Kazimierza.

1648—1668.

§. 44. Zniszczenie kolegiów, mczestwo Jezuitów na Rusi i Litwie

od Kozaków i Moskwy. 1648-1657.

Z koron polsk przyj Jan Kazimierz wojn kozack, z tej wywi-

zaa si 1651 r. wojna kozacko-tatarska; 1654 i 1660 r. wojna kozacko-mo-

skiewska, zakoczona dopiero 1667 r. traktatem andriiszoAYskim, który Ki-

jów, z okrgiem, Ukrain zadnieprsk, Smolesk, Siewierz i Czernichów

odda Rosyi na lat 14 i jej przewag nad rzplt ustali. Nie do tych wo-

jen. Janowi Kazimierzowi zachciao si dochodzi praw do korony szwedz-

kiej, i za intryg podkanclerzego Hieronima Radziejowskiego, wplta sie-

bie i Polsk w wojn szwedzk i szwedzko-siedmiogrodzk 1655 i 1657 r.

By czas, ostatnie miesice 1655 r., w którym oprócz Czstochowy, caa

Polska zostawaa pod obc przemoc, upiona, niszczona i podlona; bez

króla, bo ten z królow i senatem na tuactwie w lsku; bez hetmanów

i wojska, bo ci przeszli do Szweda. Tak j urzdzia »najkapryniej8za,

najnierozumniejsza konstytucya* szlachecka.

W powszechnym »potopie« rzpltej tonli Jezuici, znienawidzeni jako

krzewiciele unii, tpiciele protestantyzmu, Ju 1648 r. u wstpu kozackiej

wojny, rozegnane zostay przez czer, zupione, i i otarzom i grobom

i trumnom nie przepuszczono i spalone domy i kolegia: w Perejasawiu,

gdzie zamordowany chory starzec, brat Maciej z Prasnysza; w Kijowie,

gdzie zastrzelon O. Smiakowicz, srodze zamczony O. Walenty Radymiski;

w Ksawerowie, gdzie mczeni i szablami zasieczeni stary misyonarz Wa-
lenty Stopecyusz i brat Adam Panderkowicz ; w Ostrogu, gdzie czer
12 dni hulajc, zamordowaa O. Abrahama Boruchowskiego, kapelana obo-

zowego i brata Piotra Gobowicza; w Winnicy, gdzie zarbany w ucieczce O.

lEZUICI W POLSCE. 7
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Maurycy Paczanowski, a 1652 r. zasieczony na ulicy brat Kazimierz Kua-
kowski; w ucku gdzie zabity starzec O. Stanisaw Sokoowski; w Nowo-

gródku (Nowogrodzie) siewierskim, gdzie bronic kocioa przed upiestwem,

zabici O. Dunin, bracia Adam Odolanowski i Walenty Koszowicz, Rektor

nowogrodzki Sebastyan Rogoziski z 00. Zabornym i Szmuniewskim i bra-

tem Miszkiewiczem, schronili si w zamku Starodubie. Czer zdobywszy

zamek, wymordowaa ich w kaplicy. Podobny los spotka misyonarzy no-

wogrodzkich Seweryna Chomentowskiego i Jana Szeremskiego w zamku
Czernichowie. Kozacy fortelem opanowawszy zamek, wycili w pie wszy-

stkich i misyonarzom nie przepucili.

Po habie pilawieckiej 1648 r. dwaj kapelani obozowi, Szostak i Trem-

becki zamordowani, pierwszy pod Konstantynowem starym, drugi w sa-

myme zamku. W nieszczliwej bitwie pod Batohem 1652 r., zgin wraz

z hetmanem Kalinowskim, kapelan jego Wojciech Mogiliski. W oblo-
nym przez Kozaków i Tatarów Zbarau 1649 r., armat kierowa kapelan

O. Muchowiecki. W potrzebie Zborowskiej t. r., kapelan Lisicki, zebrawszy

ciurów i chopów, wypad z miasta, sprawi ICozakom rze straszn, a
sam 9 ranami okryty, leg na pobojowisku. Pod Barem, w folwarku Bar-

szcze, zamordowani od wasnych poddanych O. Wojciech Szczepanowicz

i brat Jdrzej Dziusza.

Poniewa Chmielnicki, przekonawszy si, e udzielnym ksiciem Rusi

zosta szlachecka rzplta mu nie dopuci, d. 8 lutego 1654 r. podda siebie

i Ukrain pod panowanie Rosyi, wic odrazu dwie moskiewsko-kozackie

armie wkroczyy w ziemie Polski. Jedna pod carem Aleksym (80.000 Mo-

skali, 20.000 Kozaków atamana Zotarenki) na Litw, zdobya jeszcze 1654 r.

Drohobu, Sierpsk, Bielew, Newel, Uwiat. Nastpnego roku Poock, Misk,
Wilno, obronny Smolesk, Mohylew, Mcisaw, Rzeczyc, Mozyr, Homel,

Witebsk. Równoczenie druga armia 40.000 Moskwy pod Buturlinem i Ko-

zaków pod Chmielnickim, grasowaa na Ukrainie, Woyniu i Podolu, za-

gnaa si na Litw a pod Kowno i Grodno i do Lublina, obiega Lwów,
pokusia si o Zamo.

Kolegia i domy jezuickie w Poocku, Wilnie, Smolesku, Nowo-

gródku litewskim, Niewieu, Witebsku, Kownie, Grodnie, Sandomierzu

i Lublinie rozegnane, wraz z folwarkami zupione i spalone; niektóre po

dwa i trzy razy, bo wojna z krótkiemi przerwami trwaa do 1667 r. Li-

tewscy Jezuici jedni szukali schronienia u swych braci w Austryi, inni

w Prusach, ale tj^ch pod Tyl odegnali lutrz}^; wielu wymordowali Mo-

skwa z Kozakami. Najsmutniejsz bya dola Wilna; 3 dni gorzao nieszcz-

liwe miasto, 25.000 bezbronnego ludu wycito w pie, 3 jezuickie kolegia

w popió i zgliszcze obrócone. Rektora akademii wileskiej, starca Bene-

dykta de Soxo, dwaj klerycy wsadziwszy na wózek i cignc sami, upro-

wadzili do lasu, skd dosta si do Krakowa i ojczystej Brukseli. O. Kazi-

mierz Gorzewski dwa razy city szabl w kociele w. Jana. O. Wacaw
Jeleniewicz zbity i uprowadzony w niewol do Astrachanu. Tylko O. Cy-

pryan Bohusz, zjednawszy sobie gubernatora Wilna ksicia Szachowskiego,

zdoa spi-owadzi do ruin kolegium w. Jana 9 ksiy, kilku braci i przez

6 lat okupacyi moskiewskiej, opatrywa potrzeby duchowne katolików wi-

leskich. Nowogródka litewskiego rektor Jerzy Rafaowicz, zabity u drzwi
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kocielnych, towarzysz jego O, Jdrzej Kawczyski zbity, wywieziony na

Sybir, pierwszy z Polaków, po kilkunastu latach powróci kalek na Li-

tw i spisa pamitnik o S^^beryi, który niestety zagin. Niewie i zamek
niewiezki zajwszy Mosl<;wa z kozactwera, wycia w pie szlacht i lu-

dno, która si tam schronia. W rzezi tej zabici kapelani zamkowi, Adam
Wiechowicz, Jan Staniszewski i brat Jan Butkiewicz.

Pod koniec 1656 r. d. 3 listopada stano midzy Polsk a Moskw
zawieszenie broni w Niemiey pod Wilnem. Wic korzystajc z wzgl-
dnego spokoju rektor piski Jdrzej Woowicz, wyprawi misyonarzy Szy-

mona Maffona, Litwina i Jdrzeja Bobol na misye ludowe w Piszczyzn.
Az tu w maju 1657 r. Kozacy Zieleniewskiego i Popenki, w subie ksicia

Siedmiogrodu Rakoczego najezdcy Polski, wpadaj na Polesie, a dowie-

dziawszy si, e O. Maffon apostouje w Horodku, wywlekaj z kocioa,
przybijaj gwodmi do wielkiego stou, smolnym uczywem przypiekaj
boki, skór zdzieraj, wypruwaj yy i dobijaj szablami. Najutrz 14 maja,

dopadli O. Bobol w drodze do wsi Mobilny. Odartego z szat, przywiza-
nego do potu, siek rózgami, i przytroczonego do koni wlok do mia-

steczka Janowa, okadajc batami, aby biegu przyspiesza. W Janowie znów
bij straszliwie kijmi, batami, ozem kto moe; powrozem z wici splecio-

nym ciskaj tak strasznie gow, e oko wyszo z oprawy. Poskoczy Ko-

zak i wyj je szabl, drugi obci uszy i nos, inni wyrywaj paznogcie,

wybijaj zby, rozpalonemi kleszczami zdzieraj skór z piersi i pleców,

a e wród katuszy w. mczennik wymawia imiona Jezusa i Maryi, wic
zrobiwszy w tyle gowy wielki otwór, wyrywaj jzyk, w kocu odcinaj

gow, odcit jeszcze rbi szablami. Pokaleczone zwoki odwieziono pó-

niej do kolegium piskiego i w prostej trumnie zoono w wspólnym gro-

bowcu pod presbiteryum. Proces jego beatyfikacyjny rozpocz si 40 lat

póniej, skoczy si 1853 roku policzeniem Andrzeja w poczet Bogosa-
wionych.

§. 45. Zniszczenie kolegiów i mczestwo Jezuitów przez Szwedów
w Koronie i w czci Litwy. 1655—1660.

Równoczenie z moskiewsko-kozack, toczya si przez lat 5 wojna

szwedzka, zaostrzona najazdem Rakoczego. Karol Gustaw, protektor pro-

testantyzmu, wystpi w roli protektora Polski przeciw Moskwie i Koza-

kom, uznany przez Wielkopolan pod Uciem nad Noteci jako taki, wi-

tany w Rogonie d. 11 sierpnia 1655 r.; uznany przez poow Litwy, bo

drug opanowaa Moskwa, w Kiejdanach 18 sierpnia t. r. Zajwszy Pozna
i miasta wielkopolskie, zda z Koa przez Kodaw i owicz do War-
szawy, a zostawiwszy tam siln zaog, spieszy pod Kraków, po drodze

rozbi wojsko kwarciane, resztki jego wcieli do swych regimentów, po

trzechtygodniowem obleniu wzi kapitulacy Kraków, i w cigu 60 dni

sta si panem Polski, znaczc wszdzie protektorat swój, tyrani, okru-

ciestwem, grabie i rabunkiem kocioów, klasztorów, zamków, dworów

i folwarków. W^ic te 29 grudnia 1655 r. zawizaa si przeciw niemu kon-

7*
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federacja szlachty przy królu polskim w Tyszowcach i zmusia cofn si
do Prus królewskich.

Na dwa jeszcze zawody wznowiona wojna, toczya si z odmiennem

szczciem, ale z równ po obojej stronie zawzitoci i mstwem a do

1660 r. Wprawdzie 60.000 Szwedów wygino w tych walkach od ora
polskiego, ale powszechne zuboenie Polski, miast zwaszcza i widoczny

ich upadek, to pierwszj'- gorzki owoc szwedzkiej wojny. Do zrujnowanych,

wyludnionych miasteczek, wcisno si pierwsze brudne ydostwo, prze-

mys wszelki i handel zagarniajc w swe rce.

Jezuitów cigali Szwedzi szczególn nienawici, nietylko e w Pol-

sce tumili protestantyzm, ale, e w ich kraju za Jana III Wazy, katoli-

cyzm przywróci usiowali. Wic nakadali na nich wysokie kontrybucye

wojenne, kolegia ich obracali na koszary i szpitale, czasem parter na staj-

nie, zupiwszy biblioteki, muzea, spiarnie, szpichlerze, piwnice, zabierali

pod rónym tytuem naczynia i srebra kocielne, a nadto kazali ywi o-
nierza, lub ywno paci gotówk. Toruscy np. Jezuici pacili co mie-

sic po 300 imper^^aów; kaliscy zoy musieli kontrybucye 12.000 imp.;

krakowscy 30.000 imp.; poznascy do takiej doprowadzeni ndzy, e
o ucieczce myleli. W Kroach, oprócz zupienia kolegium i folwarków,

Szwedzi jeneraa de la Gardie, pojmali 00. Waleryana Szczepkowskiego

i Adama Alchimowicza i w kajdanach odstawili do Rygi, pastwic si nad

nimi w drodze i w wizieniu, z którego ich przecie ksi kurlandzki Ja-

kób Kazimierz Kettler wyswobodzi. W Pocku Szwedzi jeneraa Duglasa

zamordowali okrutnie zostawionych na stray kolegium 00. Jana Kope-

styskiego i Macieja Zieleskiego, brata za Sitkowicza ekonoma w Lito-

broku, trzy razy bi-ali na tortury, aby wskaza ukryte skarby, a gdy nie

wskaza, bo skarbów nie byo, rwali mu obcgami ciao i dobili toporem.

Dwóch jeszcze Jezuitów pocliich, jednego napotkawszy w di-odze, drugiego

znalazszy w dworku szlacheckim, mczyli strasznie i zabili, Do Sandomie-

rza, który odebra Szwedom dzielny Czarniecki i polsk zaog obsadzi.

Jezuici rónych kolegiów a take szlachta, pozwozili depozyta i to co mieli

droszego. Te zabraa czer sojusznika Szwedów, ksicia siedmiogrodz-

kiego Rals:oczego, przyczem zamordowaa w obrzydliw}^ sposób staruszka

brata Stanisawa Pobonego.
O. Jan uchowicz w swej aciskiej »Relacyi« (w rkopisie) o zamor-

dowanych ksiach i braciach Tow. Jez. podczas wojen kozackich i szwedz-

kich do 1665 r,, wylicza ich 41, a nie wj^liczy wszystkich. Dodajmy i to,

e polskie i litewskie wojska w swych pochodach i leach, nawet gdy od
ich dochodzi, a na ten od zoyli take Jezuici, na wezwanie króla

1655 r. 41.890 zp., grabiy co si dao i nakaday róne opaty. Dopiero

gdy im od 1656 r. odu wcale nie wypacono, a onierz jwi si musia
wasnj^m przemysem, to grabieom jego i zdzierstwom i okruciestwom

nie byo koca, wcale nie ustpowa w tem Szwedom. Wic te wszystkie

kolegia i domy jezuickie wraz z folwarkami i dobrami, przedstawiay ruin
i ndz.

Ludno wiejska, wojn i zarazami przerzedzona, obdziei'ana, bita

i nkana od Szwedów, polskich i litewskich onierzy, uciekaa w lasy.

Nawet pokój oliwski nie pooy zemu tamy; 40.000 zaprawionego w bo-



— 101 -

Jach wojska, niedoczekawszy si odu od sejmów, zawizao 1661 r., kon-

federacj pod lask Swiderskiego. Zamiasfc uderzy na Moskw, jalv król,

sam nawet Chmielnicki i han tatarski wzywali, i wyprze j z Ukrainy

i Litwj', rozkwaterowali si konfederaci wojskowi po dobrach królewskich

i duchownych i przez 2 prawie lata wybierali od, upic je nielitociwie.

Dostao aj i jezuickim, wyniszczonym ju przez Szwedów i Siedmiogro-

dzian majtkom. Zwolna wiec, latami caemi, dwigay si z ruin kocioy,

kolegia, a niektóre, jak w Ksawerowie, Kijowie, Perejasawiu, Nowogródku

siewierskim, Smolesku, znikny raz na zawsze.

Naukom te i szkoom sta si uszczerbek wielki. Zazwyczaj na

pierwsz wie o inkursyi kozackiej, o najedzie Moskwy lub Szweda, re-

ktorowie rozpuszczali mód szkoln, a kleryków zakonnych z profesorami

wyprawiali w bezpieczniejsze miejsca. Gdy si uciszyo nieco w okolicy,

otwierali szkoy, naturalnie, e nieliczne i dorywczo, bo niepewni jutra,

prowadzili nauk. Bywao, e w jednym roku po kilka razy rozpuszczano

i zbierano szko, inne, jak i sama akademia wileska, przez lat 6 i wi-
cej byy zamknite. Jak tu w takich warunkach myle o rozwoju nauk

i wychoAvania szkolnego?

W lad za wojn gód, mór, zaraza. Szwed i Moskwa ustpiwszy

z miasta, zostawiali zaraliwe choroby, tyfusy, dyzenterye. Dotknitym
niemi, pomoc nieli Jezuici i umierali gsto. W Pocku np. padli ofiar

powicenia 00. Wojciech Pepowski, Stanisaw Mczkowski, ukasz Pa-

procki, bracia Burcliart i Rosenstam; w Drohiczynie O. Jan Sawicki; w Re-

szlu 00. Stanisaw Kosiski, ukasz Zauski i 8 ksi\r i braci i t. d. Kto

wszystkich wyliczy?

Spory te zastp Jezuitów suy ojczynie w obozach. W pukach
królewskich bywao ich stale 5; w dywizyi Czarnieckiego dwóch, 00. Adrj^an

Pikarski, autor pamitnika o ucieczce i pogromie ksicia Rakoczego i D-
browski. Byli i w chorgwiach Dymitra Winiowieckiego, Koniecpolskiego,

Jana Sapiehy, Sobieskieg'o, Rewery Potockiego, Gosiewskiego, l^tórego na

mier, zadan przez wasnych onierz}'^ lfi62 r., dysponowa O. Samuel
Kuderowski.

§. 46. Udzia Jezuitów w dyplomatycznych zabiegach ratowania

ojczyzny. 1650— 1662.

Król Jan Kazimierz, cudem prawie uratowany w potrzebie Zborow-

skiej, zrozumia, e komisyami i ugodami bunt Chmielnickiego, który jak

ksi udzielnj^ przyjmowa w Czechrynie posów od Tatar, ksicia sie

dmiogrodzkiego, hospodara wooskiego i Turków, zaegna si nie da jeno

eksterminacyjn wojn. Wic chocia sejm grudniowy 1650 r. uchwali
mia pospolite ruszenie Koronj^ i Litwy, wzmocnienie Krakowa, Lwowa,
Kamieca i Smoleska, a województwa podatki na 30.000 zacinego o-
nierza, król postanowi da pomocy wojskowej od Ferdynanda III, dla

wybadania za usposobie cesarza, wyprawi O. Jana Adriani, Wocha, pre-

fekta naul<: w Wilnie, 22 listopada 1650 r. Chodzio o 8.000 wojska, konnicy

i piechoty, któreby pod zdolnym jeneraem na granicy Polski stojc, stra-
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szyo Chmielnickiego, gotowe kadej chwili wkroczj i uderzy na niego.

Podobny korpus obserwacyjny miaby cesarz postawi na pograniczu Sie-

dmiogrodu i Wooszy. Cesarz nie odmówi, ale zwleka z pomoc, a król

polski bez niej stanowcze nad Kozactwem i Tatarami pod Beresteczkiem

odniós zwycistwo 1651 r.

Nie bya szczliwsz druga tego Jezuity poufna do cesarza misya

z kocem sierpnia 1655 r., gdy wybucha wojna szwedzka, a sroya si

jeszcze moskiewsko-kozacka. Królowa Ludwika Marya, która od dam dworu

wersalskiego nauczya si miesza do polityki i spraw publicznych, uja
w Gogówku na wygnaniu w swe rce ster polityki polskiej. Bdc bez-

dzietn, ofiarowaa koron polsk kolejno Habsburgom 1655 r., carowi Mo
skwy 1656 r., ksiciu Rakoczemu 1657 r., Brandenburczykowi w Berlinie

1658 r., wreszcie francuskiemu ksiciu d'Enghien (Kondeuszowi) 1661 r.,

rozumiejc, e jedynym ratunkiem dla Polski, zmiana elekcyjnego tronu

na dziedziczno monarchiczny. Wszystkie te rachuby kobiecej polityki

chybiy.

Do Ferdynanda III wyprawiono 1 sierpnia 1655 r. nominata biskupa

chemiskiego Jana Leszczyskiego, proszc o pomoc wojskow 6—10.000

dzielnego onierza, ofiarujc nastpstwo tronu w Polsce. Pose królewski

jeszcze nie przyby do Wiednia, gdy O. Adi-iani otrzyma instrukcy w 20

punktach, datowan 5 sierpnia, z któr jak najprdzej kazano mu uda si

do Wiednia i przez polskiego ajenta Yisconti, otrzyma posuchanie u ce-

sarza, ofiarowa »na8tpstwo do korony polskiej, zrzeczenie si przez Jana

Kazimierza praw dziedzicznych do korony szwedzkiej na rzecz jego synów

ub którego z arcyksit austryackich«, byleby cesarz pospieszy z po-

moc wojskow. Rada cesarska w Hradcu styryjskim (Gracu) rozbieraa

propozycye królewskie, zwaszcza co do sukcesyi tronu i w memoryale

6 wrzenia przedoya cesarzowi swe zdanie. Przeciw przyjciu polskiej

korony podaa 13, za przyjciem 15 powodów, na tajnej jednak radzie

w Ebersdorfie 8 wrzenia, uchwalono: powikszy na wszelki wypadek ar-

mi cesarsk; nie odrzuca ani nie przyjmowa polskiej korony, tylko po-

dzikowa królowi za afekt; zaporedniczy pokój z Szwecy; odmówi
pomocy wojskowej. Nie lepszy skutek odniosa legacya Leszczyskiego do

cesarza. Dopiero gdy ksi Rakoczy napad na Polsk, podpisa Ferdy-

nand III alians z Polsk 30 marca 1657 r., który syn jego Leopold, jako

król czesko-wgierski, zatwierdzi 27 maja, a w czerwcu t. r. 17.000 Au-

stryaków pod jeneraem Hatzfeldem wkroczyo do Polski i zamiast wyp-
dzi Szwedów, przeduao wojn (Austriacus obsedit, sedit, edit, itj, aby mie
spokój od Szweda w cesarstwie.

Kapelanem i radc legacyi Leszczyskiego by O. Jerzy Schoenhof.

Otrzyma on jeszcze 5 czerwca 1655 r. inn poufn misy co do ksistw

lskich Opola i Raciborza, na których hipotekowany by posag 100.000 z.

arcyksinej Cecylii Renaty, ony Wadysawa IV, a które obecnie dziery

prawem zastawnem król Jan Kazimierz. Z obawy, aby Karol Gustaw

ksistw tych, zostajcych w faktycznem posiadaniu polskiego króla nie za-

garn, da cesarz deklaracyi Jana Kazimierza, jako prawo wasnoci
(dominium directumj tych ksistw naley do cesarza, a tylko prawo za-

stawu (jus hypothecarium) do polskiego króla. Otó O. Schoenhof upewni
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cesarza o gotowoci kroIa do dania danej deklaracji, a 7 wrzenia po-

nowi proby o pomoc wojskow, jak wiemy, nadaremnie.

Po marcowym aliansie cesarza z Polsk, królowa Ludwika Marya
podja myl oddania polskiej korony Habsburgom, ukadajc w swej wy-
obrani marya cesarza, a przynajmniej brata jego, arcyksicia Karola,

z siostrzenic sw Ann. Przekonawszy si jednak z przejtyci listów re-

zydenta cesarskiego w Warszawie barona Isoli, e w Wiedniu ani myl
o Annie, odwrócia si od Austryi i nakonia króla przyj w styczniu

1658 roku porednictwo Francyi, które ofiarowa kilkakrotnie pose Lu-
dwika XIV Des Lumbres, i zakoczy raz przecie uciliw wojn szwe-

dzk trwaym pokojem.

W tym celu król zwoa 11 lutego rad senatu. Biskupi z prymasem
Jdrzejem Leszczyskim owiadczyli si za Austry; marszaek Jerzy Lu-
bomirslii i wikszo wieckiego senatu, obrobiona przez królow, za Fran-

cy; dnia 10 marca przyjto porednictwo Francyi, którego owocem by
pokój oliwski. Pomimo to król, jak si zdaje, trwa w swem przywizaniu
do Austryi, gotów za ycia swego odda koron polsk jednemu z arcy-

ksit, Karolowi lub Zygmuntowi, aby Polsk od niebezpieczestw wolnej

elekcyi uwolni.

Jezuici razem z episkopatem, wicej sprzyjali domowi Habsbur-

gów jak Francuzom, zwaszcza spowiednik królewski O. Karol Soli, ucho-

dzi wedug relacyi do ksicia d'Enghien 3 maja 1661 r., za »bardzo au-

stryackiego«. Nie mieszali si jednak do nader delikatnej sprawy sukcesy i

tronu za ycia Jana Kazimierza, okrom jednego, O. Wojciecha Cieciszew-

skiego, który nie odebrawszy adnej misyi, odegra x-ol intryganta poli-

tycznego.

By to zreszt kapan wielkich zdolnoci, wielkich zasug w zakonie

i cieszy si powaaniem dworu i magnatów, nietylko jako kaznodzieja

królewski przez lat 8, ale nawet gdy zosta prowincyaem 1655 r., a potem

1658 r. prepozytem domu warszawskiego, przebywa czsto na dworze kró-

lewskim. Myl oddania korony polskiej katolickiemu domowi Habsburgów

nie dawaa mu spokoju. Od stycznia 1657 roku do koca prawie sierpnia

1659 r. rozpisywa listy (znamy ich 23) do króla, do urzdników dworskich

i rzpltej, do magnatów, stylizowane niezrcznie i szorstko, obraajco, po

szlachecku raczej, a nie jak na polityka przystao. Dla dopilnowania tej

sprawy przemieszkiwa od stycznia 1658 r. przy dworze cesarskim w Wie-

dniu lub Pradze, z wielkiem niezadowoleniem oficyalnych ajentów królew-

skiej pary, pomimo, e jenera zakonu Nikel i sam król, po zapadej 11 lu-

tego 1658 r. uchwale senatu wezwania o porednictwo Francyi, wzywali

go do powrotu.

Nareszcie w maju 1659 r. wróci do Warszawy, intrygowa tak dugo,
a przejto list jego pisany 23 sierpnia t. r. do tajnego radcy cesarskiego

hr. de Portia, a wysany na rce barona Isoli. Powtarza w nim rozmow
sw z królem, jakoby zgadzajcym si na elekcy ai"cyksicia Karola je-

szcze za ycia swego, przyczem mnóstwo opowiada rzeczy ubocznych, nie

oszczdzajc osób, nawet królowej. Wic te król przeczytawszy list, roz-

kaza kanclerzom Pramowskiemu i Pacowi i referendarzowi Morsztynowi,

uda si do O. Cieciszewskiego, wyci mu ostr reprymend i zabra jego
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korespondencj polityczn. Od tych take, do których pisywa, zada
król wydania jego listów. Poznosili chtnie. Na podstawie tak obszernej

korespondencyi, sd kanclerzy uzna O. Cieciszewskiego winnym, a król

d. 9 wrzenia poleci mu opuci dwór i Warszaw, w której od 2 tygodni

o niczem tyle nie mówiono, jak o przejtym licie. On za w nader unio-

nem pimie do króla, przyznaje si do nieroztropnoci, za któr godzien

kary, »chocia wszystko co tam napisane, anielsk rk i w niebiaskiej

intencyi napisaem*.

Có na to wadza zakonu? Prowincya Schoenhof zoy O. Cieci-

szewskiego z przeoestwa domu profesów i kaza zamieszka w ustron-

nej rezydencyi w Reszlu w Warmii, do jeneraa za Nika, przesa na

niego skarg, na podstawie zebranej przez kanclerzy korespondencyi w 8

punktach uoon. Na tern si skoczyo. O. Cieciszewski do winy si przy-

znawa, króla przeprosi, jego rozkazu i prowincyaa usucha, có miano

wicej z nim robi, a bya to osobisto wielce ceniona i kochana w zako-

nie. Okazao si to na kongregacyi prowincyalnej 18 czerwca 1665 roku,

która obraa go prokuratorem prowincyi do jeneraa, '^abj niewinno jego

nie bya poniewierana duej i aby si w Rzymie okazao, jakiej uytecz-

noci jest O. Cieciszewski w sprawie katolickiej dla Polski i dla zakonu

w jego wasnych sprawach*. Jako widzimy go 1665 r. znów prepozytem

domu profesów w Wilnie, a 6 maja 1668 r., a wic jeszcze za rzdów Jana

Kazimierza, powtórnie prowincyaem polskim.

Przestrzeeni przykadem O. Cieciszewskiego Jezuici, upomnieni okól-

nikiem prowincyaa Schoenhofa 1662 r,, trzymali si jak najdalej od poli-

tyki królowej i dworu, forytujcej ksicia Kondeusza, albo jego syna ksi-

cia d'Engien na tron polski za ycia jeszcze Jana Kazimierza. Wiadomo,

e zbawienny ten zamiar, uchylony zosta na sejmie 1662 r. »reasumpcy

praw o wolnej elekcyi*.

. 47. Konfederacya wojskowa. — Gniewy marszaka Jerzego Lubo-

mirskiego na O. Pikarskiego 1663.

Wspomniaem wyej, e niepatne od lat 4 wojsko, 40.000 walecz-

nego onierza, przewanie szlachty, zawizawszy konfederacy, od której

Jezuici kapelani obozowi napróno je odwodzili, wybierao od w dobrach

królewskich i duchownych, a na sejmie 1662 roku dao z tego tytuu

26 milionów zp. Jezuici odmawiali zwizkowym rozgrzeszenia, jako do-

puszczajcym si a 12 cikich grzechów, jak im to wykaza O. Marcin

Olszewski w ksieczce napisanej 1661 r. po acinie, 1663 r. po polsku p. t.

sRozsdek wedug teologii o sakramentalnem rozgrzeszeniu i grzechach

onierzy w Królestwie polskiem skonfederowanych«. Po dugich targach

zwizkowi poprzestali na 4 milionach zp. i d. 22 lipca 1663 r. rozwizali

konfederacy.

Z powodu tej sprawy król bawi czas duszy we Lwowie, a 9 lipca

by na naboestwie w katedrze. Kaza ze ^zwyk sobie swad* królewski

kaznodzieja O. Adryan Pikarski na ewangeli (niedziela 8 po witkach)

o niesprawiedliwym wodarzu de villieo iniuitatis, którego nazwa marsza-
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kiem, i tak odmalowa, e wielu dopatrzyo si w nim podobiestwa z mar-

szakiem hetmanem polnym Jerzym Lubomirskim, najprzedniejszym z ów-

czesnych »królików«, który z francuskiej partyi króla i królowej, przerzu-

ci si do opozycyi, wystpi jako obroca wolnej elekcyi i swobód szla-

checkich i pozyska poparcie konfederacyi wojskowej. Dowiedziawszy si

wic o treci kazania O. Pikarskiego, zada od prowincyaa Jana Ry-

wockiego satysfakcyi, przyczem O. Pikarskiego nazwa »bezecn g"b«.
List ten w tysicach odpisów rozrzucony przez ex-konfederatów onierzy,

dosta si O. Pikarskiemu dopiero w wrzeniu, w Szarogrodzie, gdzie to-

warzyszc królowi na now wypraw moskiewsk, sta kwater. Zaraz tedy

27 wrzenia pisze do prowincyaa alc si, e marszaek mia nazwa
»w równej rzpltej urodzonego* kapana bezecn gb, i bronic si jako

kaznodzieja le zrozumiany i niesusznie oskarony. Przechodzi potem do

osobistej urazy i tu przemawia jako szlachcic dumny swym klejnotem. »Co

mnie czyja aska, co buawa do mej katedry zastpuje. Ani ja Zytkiewicz

(którego przy komisyi solnej 1651 r. Lubomirski lask po gowie uderzy),

ale staroytny Pókozic, nie Piekarski, ale Pikarski... ksidz i szlachcic nie

wczorajszy i kaznodzieja Pana mego Najjaniejszego sub umbra alarum Mu-

jestais zostajcy*. Koczc, prosi Boga o dugie ycie dla Lubomirskiego,

aby »nie z kaznodziej, ale z carem, nie w Rzymie, ale pod stolic (Mo-

skw) wojny popieraa.

Lubomirski jednak wola prowadzi polityk na wasn rk z Ber-

linem i Wiedniem, z hanem tatarskim i hetmanem kozackim Tetera, aby

party francusk rozbi i do elekcyi ksicia d' Enghien nie dopuci, a po-

niewa król dla wojny z Moskw bawi pod Nowogródkiem siewierskim,

zwoa w listopadzie 1663 r. samowolnie pospolite ruszenie szlachty niby

przeciw Tatarom, w istocie za, aby j do swych rozkazów przyzwyczai.

Atoli przejte listy jego do rezydentów, pruskiego Howerbeka, austryac-

kiego Isoli, oraz zeznania Swiderskiego i kilku naczelników zwizku woj-

skowego, skompromitoway go tak dalece, e król za namow królowej,

wytoczy mu kaza proces o zdrad stanu przed sdem sejmowym 1664 r.

Delatorem by Hieronim ze Skrzynna Dunin, ale zaprzysidz swej delacyi

wzbrania si, wic przywoano dwóch teologów Jezuitów, którzy mu skru-

puy sumienia usunli. Lubomirski nie czekajc wyroku, schroni si na

lsk, i wystpiwszy jawnie jako rokoszanin, doprowadzi do wojny do-

mowej, zakoczonej przegran królewsk pod Mtwami 13 lipca i ugod
gonick 31 lipca 1666 r. Anarchia odniosa nowy tryumf. Jezuici, oprócz

kilku kapelanów w wojsku królewskiem, nie brali w wojnie domowej a-
dnego udziau.

§. 48. Sprawy dyssydentów i dysunitów. — Wypdzenie aryanów.
1657-1668.

Wojna szwedzka bya grobem dla dyssydentów. Na sejmach konwo-

kacyi i elekcyi 1648 r., nie troszczc si o rebeli kozack, wytaczali wraz

z dysunitami, swoje gravamina, na które odpowiadali katolicy gravaminami

swemi, mianowicie, e»z pany postronnymi kointeligencye
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miewaj, religi swoj chcc zdusi katolicyzm... Chcc rzeczy swoich

dopina, szabelkami potrzsaj«. Mazowszanie zwaszcza, stanli twardo,

adnych ustpstw dla dyssydentów nie dopuszczajc. »Ludzi starej grec-

kiej wiary « dysunitów zostawiono przy konstytucyi 1635 roku i przywileju

króla Wadysawa IV. Sejm koronacyjny odoy dania dyssydentów do

sejmu 1650 r., ten za i nastpne sejmy, podaway je take w reces, a do

najazdu Szwedów 1655 r. Wtenczas oni, czego nie mogli uzyska na sej-

mach, postanowili otrzyma od »protektora« Polski Karola Gustawa. Dys-

sydenckie rody wielkopolskie Schlichtingów, Unrugów, Zaidliców, Loso-

wów, Hazów, Rejów, Bronikowskich, Bojanowskich, Rozbickich, Kurnatow-
skich, ychliskich, Potworowskich, i rozrzuceni luterscy Olendrzy, po-

spieszyy pierwsze z homagium dla szwedzkiego króla, gociy go, kielichy

gste wychylajc na jego zdrowie. Co gorsza, dyssydenci pomagali Szwe-

dom w upiey kocioów i dworów, a gdy Wielkopolska powstaa przeciw

najezdcy, oni przyjli na si rol szpiegów i donosicieli, naprowadzali na
szlacht konfederack szwedzkie patrole, apali sami i odstawiali do ko-

mend szwedzkich. Pan na Skokach, Mikoaj Rej, raczc króla szwedzkiego

i jego jeneraów pod star lip swego dworu, uczy ich, jak niszczy wol-

noci szlacheckie, jak rabowa katedr gnieniesk i kocioy, jak rozp-
dza klasztory i nka zakonników i sam przykad im dawa, bijc i tor-

turujc wkrcaniem palców w kurki od strzelby, pojmanych konfederatów

w Poznaniu. »Takich Rejów byo naonczas wiele*.

Gorzej jeszcze spisali si dyssydenci na Litwie, bo pierwsi z Janu-

szem i Bogusawem Radziwiami poddali si Karolowi Gustawowi, Szwe-

dom jego te same wiadczyli usugi co ich wspówiercy wielkopolscy,

a nie opucili go i wtenczas, gdy ju caa Polska wrócia do swego króla.

Jeszcze gorliwiej od tamtych wysugiwali si Szwedom aryanie,

w Maopolsce, na Podgórzu karpackiem, koo Piczowa i Rakowa gsto
osiedli: Sieniescy, Stadniccy, Wielogowscy, Ujejscy, Swirczkowie, Mosko-

rzewscy, Lubienieccy, Taszyccy, Oleniccy, Jdrzej Schlichting, Wiszowato-

wie, Morstynowie, Przypkowscy i t. d. dlatego, e byli im jako bluniercy

bóstwa Chrystusowego wstrtni, wic dopiero zarobi sobie musieli na za-

ufanie ^pobonego oswobodziciela przybywajcego na pocieszenie utrapio-

nych«. Pomagali te drugiemu najezdcy, Rakoczemu w upiestwie miast,

zamków i dworów.

Zasuona kara wnet dosiga wszystkich. Partyzantka wielkopolska

i dywizya Czarnieckiego wzia ju na wiosn 1656 roku srogi odwet na

sprzymierzecach Szweda, »uciekali przed burz tysicami do poblizkiego

lska, do Saksonii, Brandenburgii i Holandyi«, uciek i gony Kome-
niusz z zdobytego przez Polaków Leszna. Na Litwie Janusz Radziwi
umar w Tykocinie, oblonym przez Polaków; Bogusaw przeszed do

Brandenburczyka i wynarodowi si; kalwinów moc wysieczono na placu

boju, popalono ich zbory, szkoy, ministry i szlachta szukali przytuku
w Prusach ksicych, w Królewcu bya ich caa kolonia.

Znienawidzonych podwójnie, jako blunierców Chrystusa i zdrajców,

aryanów w Sdeczynie, ukarao chopstwo, zaprawione w walce z Szwe-

dami, zupieniem ich dworów, bo oni sami ukryli si na lsku i gdzie

mogli. Po kraju obiegay 1657 roku dwie broszury: » Przysuga aryanów.
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któr si podczas wojny px*zysuyli. — Zdrady aryaskie, ojczynie pod-

czas wojny szwedzkiej wyrzdzone*, które opini publiczn wrogo przeciw

nim usposobiy. Na radzie senatu przed sejmem 1658 r., uchwalono dyssy-

dentów obj powszechn amnesty, wydali z kraju jedynie aryanów. Do-

maga si tego król, bo podczas oblenia Warszawy 1 lipca 1656 r. uczy-

ni votiim wydalenia z Polski tych blunierców i dwignicia kocioa Ma
tki Boskiej Zwyciskiej. Senatowi niewdziczno aryanów, wygnanych
z Woch i Szwajcaryi, przyjtych gocinnie w Polsce, a zdradzajcych j
dwom najezdnikom, wydaa si wprost ohydn. Z tych powodów sejm

1658 r. konstytucy »Sekta aryaska* agodzc statut Jagiey, naznacza

termin trzechletni, w którym kady aryanin, jeeli nie chce porzuci swej

sekty i zosta katolikiem, wysprzeda si ma i opuci Polsk, w tem

trzechleciu jednak, nie wolno mu naboestw swej sekty odprawia, ani

do spraw publicznych si miesza. Sejm 1659 r. skróci termin do 2 lat,

do 10 lipca 1660 r. Oni trwali w swej sekcie, dali dysputy, na której do-

wiod, »e niewielk dyferency od katolickiej wiary maj«. Jako kaszte-

lan wojnicki Jan Wielopolski, za wiedz biskupa krak, Trzebickiego, za-

prosi aryanów na dysput od 10—16 marca 1660 r. do zamku swego Ro-

nowa pod Sczem, z Jezuitami Janem Henningem i Mikoajem Cichockim.

Ten ostatni, od 20 przeszo lat wiód walk z aryanizmem na ambonie

i w 14 ksikach, 7 po acinie i tjde po polsku wydanych, zwano go te
»motem aryanów«; polemizowa gównie z ministrem aryaskim Jonaszem

Schlichtingiem z Bukowca. Dyspucie ronowskiej prezydowa kasztelan

Wielopolski; ze strony katolickiej, oprócz Jezuitów, przybyo 6 ducho-

wnych, 3 szlachty i 2 mieszczan krakowskich; od aryanów 9 ministrów

i szlachty. Dysputowali gównie Cichocki i prowincya Reformatów Ry-

chowski z Jdrzejem Wiszowatym o Pimie w., tradycyi. Kociele, pa-

pieu, o bóstwie Chrystusa Pana (13— 14 marca), o Najwitszym Sakramen-

cie i chrzcie dzieci. Bya to ostatnia publiczna dysputa z dyssydentami

w Polsce; jak zwykle, kada strona pozostaa przy swojem.

Aryanie jednak nie mieli ochoty opuszcza Polski, bo tylko niewiele

rodzin jak Morsztynowie, póniej sawny poeta Wacaw Potocki, przeszli

na katolicyzm, i tych wyszydza »jaki minister aryaski, paszkwilem po

Podgórzu rozsianym*. Wic suplikowali do króla, jednali sobie wpywow
szlacht, aby na sejmie 1661 r. uchylono konstytucy z 1658 r. Wtenczas

O. Cichocki ogosi dwie broszurki: »Obrona zacnych i pobonych ludzi*

aryanów, którzy zostali katolikami, i drug: »Namowa do JMC. Panów ko-

ronnych, aby przy konstytucyi przeciw aryanom na sejmach uchwalonej

statecznie stali i do egzekucyi przystpowali*. Kraków 1661 r. Jako król

odrzuci suplik, a konstytucy majowego sejmu 1661 r. rozkazuje, »aby

sekta aryanska adnymi wymylonymi sposobami ukrywana w pastwach
Królestwa polskiego i W. Ks. litewskiego nie zostawaa, ale raczej pi-awa

pomienione do egzekucyi byy przywiedzione*.

Dyssydentom sejm 1658 r. przebaczy zdrad, ale pitno zdrady po-

zostao na nich. Katolicy uwaali ich za nieprzyjació ojczyzny, unikali

ich, gardzili nimi prawie na równi z »niewiernymi* ydami, pozywali przed

sdy i na podstawie dekretu Zygmunta III-go o rewindykacyi kocioów
i dóbr kocielnych, odbierali drog sdow jeden zbór po drugim, bo te
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z katolickich kocioów i fundacyi powstay. Dokucza im te gmin miej-

ski i aki szkolne, przeszkadzajc w naboestwach, pogrzebach. cinieni
zewszd, przesali obszerny memorya, w którym dwa razy wymieniaj Je-

zuitów, wystpujcych przeciw nim wrogo jako doradcy króla i wycho-

wawcy modziey, do penomocników Szwecyi, Prus i Danii na kongresie

oliwskim 1660 r. zebranych. Opowiedziawszy drobiazgowo swe krzywdy,

domag-aj si zupenej wolnoci kultu religijnego, przypuszczenia do go-

dnoci i urzdów rzpltej i miejskich, a jeeli by moe, do poowy krzese

w senacie i w trybunaach. Penomocnicy mocarstw zbyli memorya mil-

czeniem, tylko szwedzcy dali powrotu aryanów do Polski, Odpowiedziano

im krótko, e to by nie moe.
Topnieli wic rónowiercy pod naciskiem potniejcej od czasu

obrony Czstochowy z dniem kadym pobonoci katolickiej, której wyra-

zem uchwaa sejmu elekcyjnego 1669 r, : Rex catholicus esto, tylko religii

katolickiej pan moe obrany by królem, królowa te » rodem i powoa-
niem powinna by katoliczk*. Spoeczestwo samo wyrzucao dyssyden-

tów jako obc narol z organizmu swego. Za króla Michaa upadek ich do-

szed tak gboko, e jak O. Pikarski w kazaniu sejmowem d. 26 st3'^cznia

1672 r. zawiadczy: » senat polski, który przedtem bez herezyarchy nie

bywa, teraz immunis ab hac pestilentia zostaje*, w izbie te poselskiej le-

dwo jeden lub drugi znalaz si dyss^^dent.

Wojny kozackie stay si grobem dla kozaczyzny. Carat zgniót j,
zniewoli za Dnieprem; or polski i krwawe wewntrzne niezgody, wyt-
piy j przed Dnieprem. Z ni upada walna podpora schizmy, która zdra-

dzajc Polsk wieszaa si Moskwy, podczas gdy unici, lvtórzy w najkry-

tyczniejszych chwilach stali wiernie przy królu i rzpltej, po traktacie an-

druszowskim 1667 r., uwolnieni od opresyi Moskwy i Kozaków, wypierali

dysunitów z miast, zajmujc ich cerkwie i monastery, a metropolita Ko-

lenda z unickimi biskupami, rozpoczli propagand katolick od uroczy-

stego wprowadzenia relikwii b. Jozafata do Poocka. Tu oni te odprawili

kilka konferencyi, na którj^ch podnieli na nowo myl, aeby przynajmniej

metropolita otrzyma miejsce w senacie, a osoby i dobra duchowiestwa
unickiego i fundacyjne dobra szlacheckie, uwolnione byy od poborów woj-

skowych. Pierwszemu niechtny by król Jan Kazimierz i episkopat aci-
ski (z wyjtkiem biskupa przemyskiego Stanisawa Tarnowskiego i Icijow-

skiego Tomasza Ujejskiego), dowodzc królowi i nuncyuszowi, e »bi8ku-

pom ruskim, jako mnichom bazyliaskim nie do twai'zy zajmowa si spra-

wami publicznemi«. Na drugie zezwoli sejm 1667 r. konstytucy »0 cer-

kwiach w Koronie i W. Ks. litewskiem«, a konfederacya jeneralna po

abdykacyi Jana Kazimierza 5 listopada 1668 r. pierwszy raz postawia na

równi Koció rzymski katolicki i rytualno- grecki unicki »przy

nich zawsze stawa si obowizujemy... apostaci od wiary katolickiej, rzym-

skiej i unickiej... wygnaniem maj by karani*.

ale jednak metropolity Kolendy »o przeciganie Rusi na latynizm«

gównie przez szkoy jezuickie, powtarzaj si. Z polecenia Propagandy,

jenera Oliwa upomnia 11 lipca 1665 r. Jezuitów, aby » Rusinów do unii

nakaniali, ale nie nalegali (non urgere) na zmian obrzdku greckiego na

aciski «. Nie potrzeba byo do tego przynagla. Ru bowiem XVII wieku
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nawet »stavej greckiej wiary«, si wyszoci cywilizacyjnej, polszczaa na
zabój. Akademia kijowska uczya aciny, a jej profesorowie pisali po aci-

nie i po polsku. Kazania, korespondencye kleru dysunickiego, akta i pisma

szkolne, byway coraz czciej polskie, szlachta ruska, mieszczanie zamo-

niejsi poza obrbem cerkwi i bractw, z rusczyzn rozstali si na dobre.

Wic i do obrzdku ruskiego nie przywizywano si, zmieniano go jako

i>chopski« bez niczyjego nalegania, chtnie.

Od krwawych wojen zwrómy si do bezkrwawych walk o monopol

nauczania.

§. 49. Nowy spór z akademi krakowsk, przegrany w sejmie i w Rzy-

mie. 1661—1669.

Pomimo konstytuc}'] sejmu 1633 r., przyznajcej jus patronatus almae

matris cracoviensis królowi i rzpltej i drugiej 1635 r., nadajcej jej pnvile-

gium excliAsi(mis monopol nauczania w Koronie, Jezuici wpadajc w bd
dawny, starali si a na trzy zawody o wasn akademi na Rusi we Lwo-
wie, zawsze z porak sw i zawstydzeniem, a niepotrzebnem rozjtrze-

niem umysów przeciw sobie. Rozumieli sn naiwnie, e byle uzyskali

przywilej królewski, to sejm i alma mater dadz przyzwolenie. Wic wnet

po mierci nieaskawego w tej mierze króla Wadysawa, postanowili po-

Avetowa porak z 1616 r. i przez O. Cieciszwskiego i prowincyaa Dobro-

dziejskiego wyjednali na sejmie w styczniu 1650 r, przywilej Jana Kazi-

mierza na otwarcie akademii w Poznaniu. Kanclerz jednak, bisk. Andrzej

Leszczyski, uproszony sn przez kapitu poznask, oddawna niechtn
Jezuitom, a teraz jeszcze bardziej, bo przegraa z nimi proces o fundacyjne

dobra poznaskiego kolegium, odmówi stanowczo przyoenia pieczci,

i tak ten projekt w samym zarodzie upad.
W kilkadziesit lat póniej powzili Jezuici myl zaoenia akade-

mii we Lwowie. W Kijowie bowiem otwart zostaa przywilejem Wady-
sawa IV i uchwa sejmu 1634 roku schizmatycka akademia mohylaska.
Sejm 1659 r., zatwierdzajc ugod hadziack, nietylko zatwierdzi akade-

mi kijowsk, » która takimi przywilejami ma gaudere, jako akademia kra-

kowska*, ale doda, e »drug take akademi pozwala JKM. i stany ko-

ronne tam, gdzie jej miejsce sposobne (dysunici) opatrz*. Poniewa si to

stao bez protestu almae matris, przypuszczali wic Jezuici, e skoro d3'^s-

unitom na dwie akademie ta alma mater pozwolia, to im, katolikom, po-

zwoli na jedn, nie rozumiejc sn, e w Kijowie nie wchodzia w gr
kwestya chleba, tu za we Lwowie, graa ona gówn dla alma mater rol.

Wic na kongregacyi prowincyalnej w Krakowie 1659 r., uchwa-
lili prosi króla i sejm o podniesienie szkó lwowskich do rzdu akademii

i o »koekwacy« jak kijowska cum alma matre. Promotorami sprawy byli,

O. Sikorski, nadworny teolog kanclerza biskupa Mikoaja Pramowskiego,
którego dla projektu akademii lwowskiej pozyska, i rektor lwowski Krzy-

szkowski. Ten zjednawszy dla tej myli burmistrza lwowskiego Marcina

Anczewskiego, i nawet 30.000 zp, wraz z on ofiarowa, nakoni przez

niego magistrat i rad lwowsk, i na rce kanclerza podali prob, »aby
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na ozdob majestatu rzpltej nowa akademia we Lwowie stana*. Kan-

clerz pochwali zamiar, za jego poparciem król podpisa 20 lutego 1661 r.

dyplom erekcyjny na akademi lwowsk, uoony, jak przypuszczali aka-

demicy, przez O. Sikorskiego.

Tym razem opinia panów, zwaszcza najprzedniejszego z »królików«

Jerzego Lubomirskiego, bya po stronie Jezuitów, bo jak sarkano powsze-

chnie »rozhukanie modziey akademickiej sprzykrzyo si wszystkim, a za-

trwaajce nieuctwo jej mistrzów* podao j w lekcewaenie. Z niczem

wic odprawiono delegatów almae matris na sejmiku proszowskim, a na

sejmie 1661 r., na którym »tentowali« senatorów i posów, wpychajc im
dwie broszury: »Ze nie wypada now akademi we Lwowie 00. Jezuitom

otwiera* i drug: »Powody... e nie naley pozwoli 00. Jezuitom fundo-

wania uniwersytetu we Lwowie*, znaleli najgorsze przyjcie. »Nikt ani

palcem tkn, ani okiem wejrze na nas nie chcia* skar si delegaci

w licie do rektora akademii. Jezuici na »Powody« akademików contra, po-

dali Rationes pro academia Leopoli aperienda.

Wnet jednak zmieniy si role. Akademicy gosili w sejmie, e nie

magistrat i rada i nie biskup i kapitua lwowska, ale tylko Anczewski

i kilku innych, nieupowanionj^ch przez rad miejsk, wnioso prob do

króla o erekcye akademii we Lwowie. W tym sensie pisa listy do War-
szawy rajca lwowski Kraus, pisali i inni: »my na (akademi) nie dawali

adnego konsensu*. Take arcybiskup lwowski Jan Rola Tarnowski, »wy-

par si, jakoby miasto dao akademii, da bowiem tego jeden lub

drugi, który si za rad i magistrat uwaa*. Nie tak atwo byo, zwasz-

cza przy takiej krótkoci czasu, wykaza bezpodstawno tych wieci. Wic
za rad kanclerza Pramowskiego, spraw akademii lwowskiej, pooono
w reces do nastpnego sejmu. Pomimo to, posowie krakowscy i haliccy

zanieli 18 lipca 1661 r. protest do grodu warszawskiego przeciw przywi-

lejowi erekcyjnemu, bo ad mae narrata uzyskany, bo obala najdawniejsze

przywileje akademii krakowskiej statutem i konstytucyami obwarowane.

Podobny protest zaniós sejmik relacyjny proszowski 19 padz. do grodu

lvrakowskiego. Wprawdzie 21 lipca 7 posów sejmowych wnioso reprotest,

stajc w obronie przywileju i akademii lwowskiej, ale ten nie zaway
na szali wypadków.

Co gorsza, akademicy uprosili u kapituy lwowskiej, e ta w licie

do rektora i akademii krakowskiej 22 wrzenia, owiadczya si najwyra-

niej przeciw akademii lwowskiej, upewniajc, e konsensu swego nie daa
i nie da, bo to byoby ze szkod dawnej lwowskiej szkoy, kolonii akade-

mii krakowskiej.

Gdy wic na sejmie 1662 r. sprawa jezuickiej akademii przysza na

stó, odrzucia j wikszo izby, w senacie za tylko 4 biskupów, Pramo-
wski, Trzebicki, Sarnowski i Ujejski gosowao za ni.

Przepada ona i w Rzymie. Wprawdzie na prob Jezuitów, król je-

szcze 15 maja 1661 r. da litteras promotiales do Aleksandra VII; teraz na

sejmie 1662 roku, starali si oni o litteras testimoniales u senatorów, ale po

dugich zachodach zdobyli ledwo 5 podpisów, t. j. 4 wy wspomnianych

biskupów i kasztelana kijowskiego Stefana Czarnieckiego. Te zaczyli do

memoryau, który przez prokuratora swego O. Ubaldiniego i kardynaa
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Ursini, protektora Polski, papieowi podali. Z 8 punktów dwa byy decy-

dujce, e akademii lwowskiej yczy sobie król i naród, protesty za po-

chodz od bardzo nielicznej szlachty; e akademia jest potrzebn dla

Lwowa, któremu grozi zalew schizmy. Aby ubezwadni pierwsze, postara

si delegat akademii krakowskiej na sejmie 1662 r., e marszaek izby Jan

Wielopolski z 31 posami ponowi 5 kwietnia protest zeszoroczny. Uczyni
to samo sejmik relacyjny proszowski i wcign do aktów notaryusza

apost. ks. Jacka Tomaszewicza. U niego te alnia mater upowania mistrza

swego ks. Marcina Winklera, bawicego w Rzymie, aby jako jej prokura-

tor poda papieowi przeciw-memorya i broni jej praw.

Aleksander VII powierzy obydwa memoryay praatowi swemu Fa-

gano, a potem osobnej komisyi kardynaów. Zdaniem praata, protesty

szlachty wiadcz raczej, e naród nie yczy sobie akademii lwowskiej,

komisya za zadaa bliszych informacyi od nuncyusza w Polsce Anto.

niego Pignateli. Ten owiadczy, e istotnie wobec protestów szlachty, nie

mona erygowa akademii we Lwowie, miastu te temu wcale nie grozi

zalew schizmy, (a jednali ruska dyecezya lwowska bya wtenczas dysuni-

ck). Opierajc si na tern kongregacj^a kardynaów, wydaa 1663 r. dekret,

przytaczajc a 9 powodów, dla których papie erekcyjnego przywileju

króla nie zatwierdzi.

Jezuici przeczekawszy burz rokoszu Lubomirskiego, ponowili 1665 r.

starania w Rzymie o zatwierdzenie przywileju. Sejmik proszowski na pro-

b almae matris, poleci w instrukcyi posom na sejm 1666 r., aby posta-

rali si o konstytucy, zabezpieczajc jej przywileje, a przez nuncyusza

aby wyjednali u Aleksandra VII nakaz Jezuitom milczenia w tej sprawie.

Sejm zosta zerwany, ale na elekcyi 1669 r. dokazali delegaci almae matris

tyle, e do paktów nowego króla woono take » zaspokojenie susznych

da akademii krakowskiej*. Na mocy tego paktu, a na prob akademii

krakowskiej i zamojslciej i jej rektora Bazylego Rudomicza, wyda król Mi-

cha 26 listopada 1669 r. dyplom, zatwierdzajcy dawne przywileje akade-

mii zamojskiej z dodatkiem, e »ma by jedn i jedyn akademi w zie-

miach naszych ksistwa Rusi«, a w obrbie mil 12, adne nowe szkoy, ja-

kiejbd nazwy, krom parafialnych, powsta nie mog.
Tak wic ubocznie zamknit zostaa Jezuitom droga do lwowskiej

akademii, i napróno próbowali j sobie otworzy w 100 lat póniej. Skro-

mnem powetowaniem tej poraki by dekret jeneraa Oliwy dnia 26 maja

1673 r., dany na prob kongregacyi prowincyalnej polskiej z roku 1670,

a pozwalajcy w myl bulli Juliusza III (22 padz. 1552 r.), aby rektoro-

wie kolegiów we Lwowie i w Poznaniu, nadawa mogli stopnie akademi-

ckie z filozofii i teologii. Z tej aski korzystali gównie Jezuici, biskupi

bowiem nie uznali tych promocyi dla swego kleru. Wic Jezuici przez

teologa królewskiego, Adama Przeborowskiego
,

postarali si u króla

Jana III o erekcyjny przywilej w Jaworowie 18 marca 1678 r, na akade-

mi poznask »na promocye wszystkich szkolarzy odbywajcych kurs
filozofii i teologii do wszelkich stopni: bakalarza, licencyata, magistra i do-

ktora*. Nie trwao to dugo. Alma mater przez swych delegatów uprosia

sejmiki w Proszowicach i rodzie, i te poleciy swym posom na sejm

1685 r., domaga si od króla skasowania jaworowskiego przywileju jako
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subreptitie otrzj^manego. Król znkany zuchwalstwem Pacow i Litwinów,

nieszczeroci wiedeskiego dworu, uleg naciskowi posów i pismem do

rektora poznaskiego Jana Hermani 7 marca 1685 r. odwoa swój przywi-

lej, jako extortum wymuszony i przeciwny przywilejom i prawu patronatu

almae matris. Nowe tedy a niepotrzebne upokorzenie spotkao Jezuitów, ale

co sdzi o akademii krakowskiej i jej córce zamojskiej, które upornie, za-

wzicie przeszkadzay Jezuitom w otwarciu akademii we Lwowie i Pozna-

niu, mniejsza o to, czy z gorliwoci o swe przywileje czy z obawy o chleb,

a które nic a nic nie uczyniy dla podniesienia nauk u siebie?

§. 50. mier królowej Ludwiki Maryi. — Abdykacya i mier króla

Jana Kazimierza. 1667—1672.

Konstytucya sejmu kwietniowego 1667 r. »Warunek wolnej elekcyi«,

pogrzebaa ulubiony polityczny projekt królowej Ludwiki Maryi, projekt

elekcyi króla za ycia Jana Kazimierza czyli sukcesyi polskiego tronu na

rzecz ksicia d'Enghien, syna Kondeusza. Projekt by mdry; w czyn

wprowadzony, móg wstrzyma anarchi, odwróci upadek. Królowa rozu-

miaa to dobrze, i przez 8 lat borykaa si z dwulicowoci Lubomirskiego

i »królików«, z anarchi i krótkowidzeniem szlachty — i staa si znie-

nawidzon, »vipera nostrae gentis mij narodu naszego*, nazywano j ju
od 1658 r., bo uksia renic wolnoci liberam eleetionem. Ona za krzepia

si nadziej, e uprzedzenia pokona potrafi; konstytucya 1667 r. reasu-

mujca »wszystkie prawa i dyploma o wolnej elekcyi « kasujca wszystko

»in guantwm by scripta jakie prawom et libertaibus rzpltej praejudiciosa k-
dykolwiek znajdowa si miay*, odebraa jej ostatni promyk nadziei —
i to j dobio. Umara 10 maja 1667 r. mnie, pobonie, opatrzona sakra-

mentami w. przez ks. Wilhelma Desdames, azarzyst.
Pierwszy kto mia cywiln odwag stan publicznie w jej obronie,

by kaznodzieja królewski O. Adryan Pikarski. W kazaniu pogrzebowem
3 wrzenia 1667 r. mówi: »Pewny jestem, i wieku którego ya, mdr-
szej i mniejszej nie byo niewiasty «. A udowodniwszy tej tezy, rzuci

narodowi w oczy niewdziczno: » Przyzna to kady musi, e nic stra-

szniejszego na panujce pany, nad publiczn niech poddanych przy ko-

ronie królewskiej, gdy to dwoje na jednym tronie zasidzie odium atiie

regnum in unum sertum... Za wszystkie jej yczliwoci, opieki i przemysy
dla caoci narodów naszych podjte, za wiece i palmy niemiertelne,

odium atue regnum w jedno sertum] uwite odbieraa... In summa wszystkie

jej zawody, intencye, prace, usilnoci, spezy (koszta), namowy, rady i wszy-

stkie insze majestatis merita w tene snop wizao regnum, w który zwyko
odium«. A usuwajc w cie jej wady niewiecie, podniós pask hojno
z jak nowe zakony Wizytek, Sióstr miosiernych, azarzystów sprowa-

dzaa, domy im fundujc; jej gorliwo icie apostolsk, z jak Jezuitom

misye w Królewcu, Modawii i Krymie zakadaa, i przez swoich i króla

dyplomatycznych ajentów obron katolikom, w Prusiech zwaszcza i Kur-

landyi, zapewnia.
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Dla tych samych powodów co królowa, znienawidzony by w naro-

dzie król Jan Kazimierz, da przecie firm i o ile umia, popiera projekt

sukcesyi tronu. Gd}^ na sejmie 1662 r. projekt upad, powzi myl zoe-
nia korony i ta myl nie dawaa mu spokoju, dojrzaa 1666 r. w tajemnym
traktacie z Ludwikiem XIV, a w rok po mierci królowej, staa si faktem.

Szlachta doczeka si nie moga tej chwili, domagaa si natarczywie, bo
a 13 razy, na lutowym sejmie 1668 roku wydalenia z Polski obcycli mini-

strów, rozpuszczenia starego wojska, trzecich wici na pospolite ruszenie

i zawizania konfederacyi jeneralnej de electione. Król 13 razy odmówi,
i kaza marszakowi »egna izb«.

Zanosio si na rokosz szlachty. Wic król 9 marca t. r. podpisa

traktat z Ludwikiem XIV i forytowanym przez tego lisiciem nejburskim

Filipem Wilhelmem, swoim niegdy szwagrem, który mu w zamian za

abdylvacy, zapewnia roczn rent, tytu królewski i niektóre prawa mo-

narsze; na radzie senatu d. 12—14 czerwca zapowiedzia sw abdykacy
i uoy sposób jej przeprowadzenia; zwoa sejmiki na 23 lipca, sejm

»abdykacyjny« na 27 sierpnia. Dla »przyzwoitoci« marszaek sejmu Stefan

Sarnowski prosi 3 wrzenia, »aeby król JM. odmieni swe przedsiwzi-
cie«. Radzono potem i targowano si o »prowizy« dla króla (150.000 zp.

rocznie), zatwierdzono dyploma abdykacyjne i reversales rzpltej i 16 wrze-

nia król Jan Kazimierz, uwolniwsz}" naród od posuszestwa, po krótkiej

rzewnej przemowie, dyploma dbdicationis wrczy prymasowi Pramow-
skiemu. Dopiero jednak po 10 miesicach, 7 lipca 1669 r. opuci Polsli.

Wiziy go dugi 1,433.628 talarów; brewe papiezkie na opactwo w. Ger-

mana nadeszo ledwo w maju 1669 r., asekuracya prowizyi (150,000 zp.)

stana w czerwcu t. r. Król pisa do Ludwika XIV i ksicia nejburskiego,

proszc wprost o jamun »aby mnie czemkolw'iek wspomoono, celem

umoliwienia mi podróy*. Ministrowie Ludwil<;a artowali, zdetronizowany

król polski krzyczy z godu«. Kurya rzymska odmówia mu królewskich

honorów, bo elekcyjny król po abdykacy staje si poddanym. W piel-

grzj^mce do Matki Boskiej sokalskiej uchybiano mu; urzdnicy miejscowi

nie skadali uszanowania, szlachta naumylnie wyjedaa z domu lub usu-

Avaa si do dóbr odleglejszych, abj' nie powita ex-króla. Niepodobna so-

bie wystawi mizerniejszej roli, a lito bierze nad tym królem wetera-

nem, igraszk Ludwika XIV i jego ministrów, w pogardzie u niedawnych

swych poddanych, w dugach i w niedostatku i opuszczeniu od wszyst-

kich — krom Jezuitów.

Prawda, Jan Kazimierz by dla nich nietylko askawym królem,

zawsze ich mia 4 lub 5 na swym dworze, w obozie i podróach, odwie-

dza w kolegiach, warszawskiem zwaszcza i Iwowskiem, przestajc z nimi

sicut unus e nostris, ale by ich dobrodziejem. Darowa im 1658 r. ulubiony

Nieport, 1666 r. Biaok (Albumpratum), które opuszczajc Polsk, odda

im w posiadanie. Podczas sejmu lionwokacyjnego w listopadzie 1668 roku,

król zamieszka w Krakowie w Krzysztoforach. Zoyli mu po dawnemu
homagium prowincya Lorencowicz i rektor Kukliski, on te odwiedzi

ich w kolegium w. Piotra, i zdaje si, e przez nich otrzyma od O. je-

neraa Oliwy na spowiednika i teologa swego O. Wojciecha Grabena, z ro-

dziny szwedzkiej w Polsce osiadej. Lubelscy Jezuici, powracajcego z po-

JEZUICI W POLSCE. 8
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boKej pielgrzymki z Sokala króla, podejmowali 13 i 14 lutego 1669 roku

z liczn jego wit, uczcili oracyami w kociele i sali jadalnej, akademi
uczon w auli szkolnej.

W listopadzie 1669 r. zamieszka Jan Kazimierz w wspaniaem opa

ctwie w. Germana (St. Germain des Prs), to znów przebywa w drugiem

swem, równie piknem opactwie w. Marcina w Nevers, i wnet ogarna
go »najgorsza z chorób ludzkich nuda«. Zapragn wej powtórnie w zwi-

zki maeskie z 52-letni ksiniczk Mantuy i Nevers, Ann z Gonza-

gów, wdowa po palatynie Renu, pierw jednak, w wrzeniu 1670 r. przez

O. Grabena zasign zdania u jeneraa Oliwy. Ten radzi, aby król pozo-

sta w stanie duchownym (by opatem), moe jednak spokojnem sumieniem

oeni si powtórnie, a Klemens X gotów udzieli podwójnej dyspensy, na

lub i na zatrzymanie dochodów z opactw. Na projekcie si jednak sko-
czyo. Król chtnie przebywa w towarzystwie piknej i rozumnej marsza-

kowej (ex- praczki) de FHopital, ale pozosta wdowcem. Smutne wieci o nie

zgodach w Polsce wród wojny tureckiej i o wziciu Kamieca, przyspie-

szyy jego mier w Neyers 16 grudnia 1672 r. na rku O. Grabena, w oto-

czeniu Benedyktynów i Jezuitów. Stosownie do jego woli, zwoki zoono
w grobowcu jezuickiego kocioa, skd je w maju 1675 r. przewieziono do

Polski, a 31 stycznia 1676 r. uczczono pogrzebem na Wawelu.

ROZDZIA XIII.

Dzieje Jezuitów za królów Michaa i Jana lii. 1668—1696.

§. 51. Król Micha i Jezuici. 1668-1673.

Wybór króla Michaa Winiowieckiego, uwaaa szlachta za ^dzieo

woli Boej* ; w istocie za, byo to dzieo podkanclerzego Andrzeja Olszow-

skiego i krótkowidzcej, bezmylnej polityki szlacheckiej, protest zarazem

gminu szlacheckiego przeciw intrygom elekcyjnym »królików« z pryma-

sem »jednookim* Pramowskim na czele, którzy od 1661 r. frymarczc ko-

ron, kadli j u stóp najwicej dajcego Ludwika ZIY. Bole i wstyd

ogarnia, kiedy si czyta dzieje tej elekcyi i tego królowania. Przekupstwo

i prywata u »królików«, polityczna koowacizna i lenistwo duchowe u szla-

chty, piekielna jdza niezgody nad wszystk rzplt, a w lad zatem anar-

chia bezdenna w wszystkich instytucyach i sprawach publicznego ycia,

brak rzdu, skarbu, wojska, fortec, klski wojenne, utrata caych prowin-

cja i pitno haby na narodzie. Oto owoce >najswawolniejszej, najnieprak-

tyczniejszej konstytucyi polskiej*.

Jezuici nie przyoyli rki do elekcyi króla Michaa. Jeden tylko O.

Mikoaj Richard, spowiednik ksicia Karola lotaryskiego, a na elekcyi
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teolog posa francuskiego Cavaignaca i jego sekretarza, opata Riueta, zje-

chawszy wczenie do Warszawy, przygotowa obydwom dobre przyjcie,

sam te »obnosi porti'et ksicia Karola, któiy wydawa si najodpowie-

dniejszym do korony polskiej, poleca go ustnie i w listach ministrom

rzpitej i senatorom* — nadaremnie.

Król Micha odziedziczy po rodzicach, yczliwo dla Jezuitów. Oj-

ciec bowiem jego Jeremi, uczniem by Jezuitów lwowskich, i przez nich

na ono Kocioa katolickiego przyjty; matka Gryzelda Zamojska, córka

Tomasza, fundatora Jezuitów w Szarogrodziei Katarzyny ksin. Ostrogskiej,

lub ich w kolegiacie zamojskiej bogosawi Jezuita O. Wojciech Czarno-

cki. Za modu uczy si kosztem l<rólewicza Karola Ferdynanda w akade-

mii jezuickiej w Pradze. Spowiednikiem jego w Warszawie przed elekcy

by O. Cieciszewski, zatrzyma go, równie jak O. Pikarskiego kaznodziej

na swym dworze po elekcyi. Obydwaj mowie wielkiego powaania w na-

rodzie. Wiedeski Jezuita nadworny, O. Coronini, kierowa mod królow,

arcyksiniczk austryack Eleonor tak, e pomimo afelvtu do Karola lo-

taryskiego, przykadn bya on i królow i do spraw pastwa nie mie-

szaa si, a j sejm 1673 r. zawezwa do porednictwa. Mentorem jednak

politycznym króla, który nie swoj zaiste Avin, ani zdolnoci do królowa-

nia nie posiada, ani wychowania na to nie odebra, by podkanclerzy Ol-

szowski, a doradc kanclerz litewski Krzysztof Pac.

W pierwszym zaraz roku swych rzdów, na prob Jezuitów, AYysa
król, wraz z prymasem, senatem i rycerstwem, suplik do Stolicy w.
i uzyska brewe Klemensa X d. 12 wrzenia 1671 r. ogaszajce b. Stani-

sawa Kostk, który ze strony prababki królewskiej, Anny z Kostków l^si-

nej Ostrogskiej, wojewodziny woyskiej, z Winiowieckim by spokre-

wniony, »przedniejszym patronem Królestwa polskiego* na równi z w.
Wojciechem i w. Stanisawem bislcupem i mczennikiem.

Umierajc we Lwowie, pamita o Jezuitach. W kodycylu testamentu

5 listopada 1673 r. spisanym, przeznaczy Jezuitom warszawskim 70.000 zp.

Jezuitom na misy (szarogrodzk) dobra Brahin, O. Popawskiemu 7.000 zp.,

O. Fabricemu 6.000 zip. (spowiednikom matki i edukatorom swoim), O. Pi-

karskiemu kaznodziei królewskiemu 5.000 zp.

§. 52. yczliwo króla Jana III dla Jezuitów. — O. Vota na dworze
polskim. 1673—1686.

Z wyboru króla Jana »08tatniego r^^cerza chrzecijastwa* Jezuici,

równie jak wikszo narodu byli uradowani. Znali go hetmanem aska-

wym dla siebie, gdy oprócz innych ask, uwolni 1680 r. kolegia ich w Ko-

ronie od hibern wojskowych, »co si równa moe fundacyi wielkiego ko-

legium*, wic jenera Oliwa, na yczenie kongregacyi prowincyalnej pol-

skiej, rozpisa sufragia w caym zakonie, jakiti si fundatorom nale (po

6 mszy w. ksia, po tyle komunii w. i koronek bracia). Gdy z he-

tmana zosta królem, powita go tene Oliwa gratulacyjnym listem, który

koczy: »Powicam i oddaj to pokorne Towarzystwo na usugi WKM.
i polecam je unienie Jego opiece*.
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Skorz.ysta król z tej gotowoci do usug, proszc listem ze Lwowa
25 czerwca 1678 roku, o sawnego profesora matematyki w akademii wro-

cawskiej, O. Adama Kochaskiego dla »starszego królewicza Jakóba, który

ukoczywszy humaniora, do rzeczy ciekawszych z wasnej ochoty wzdy-

cha*. Przysa go natychmiast na dwór królewski jenera. O. Kochaski
przez lat kilka uczy matematyki i sztuki oblniczej Jakóba, potem z O.

Mamycym Vota modszych królewiczów; od r. za 1686— 1696 wsawi si
jako matliematicus regius w wiecie uczonych, w wysol^iem zawsze powaa-
niu u króla, u jeneraa artyleryi Ktskiego i hetmana w. k. Stanisawa

Jabonowskiego. Odwdziczy si król energicznem wdaniem si 1686 r.

i 1687 r. do Wilhelma ksicia Oranii i Stanów holenderskich i do ksicia

Kurlandyi za Jezuitami, i dekreta banicyjne przeciw nim ju pi'zygoto-

wane, odwoane zostay. Cieszyo to arliwego o wiar króla »Quamvis pul-

vere casrensi vix excusso, ledwo strzepaem kurz obozowy, pisa z ókwi
11 listopada 1687 r. do nowego jeneraa Karola de Noyelles, spiesz z ra-

doci powinszowa Wielebnoci Waszej wyboru, a jakby na wizanie, ofia-

ruj Ci ocalonych Jezuitów batawskich i zakonnych misyonarzy w Holan-

dyi i Kurlandyi, upewniajc, e i nadal wstawia si za nimi bd«.
Wiadomo, e wypdzenie Turków z Europy, ideaem byo bohater-

skiego króla. Oni te doznawszy jego prawicy pod Chocimem, na Rusi,

i Ukrainie, nazwali go »potnym lwem pónocy*. Nie chcia zamania po-

tgi tureckiej Ludwik XIV, bo mu potrzebn bya do upokorzenia habs-

burskiego domu, wic intryg i pienidzmi paraliowa starania Innocen-

tego XI skojarzenia ligi w., do której i Moskwa nalee miaa, z cesa-

rzem i królem polskim na czele. Pomimo to, d. 31 marca 1683 r, stano
pod protektoratem papiea, zaczepno odporne przymierze midzy Janem III

a Leopoldem I, a do uspokojenia obydwóch pastw staym korzystnym

pokojem z Turcy.
Sojusz ten, fatalny dla Polski, bo zmusi króla do zamian}^ andru-

szowskiego rozejmu na traktat wieczysty z Moskw, ocali Wiedeii i chrze-

cijastwo, cesarzowi prz3^wróci Wgry, zama potg Turcyi, tylko dla

króla Jana nie przyniós korzyci. Kapelanem obozowym, spowiednikiem

i sekretarzem króla, by zdawna Jezuita Adam Przeborowski, m icie

rycerskiego animuszu. Towarzysz3'^ on królowi z O. Hackim w wyprawie

wiedeskiej i wgierskiej, i obsugujc w Preszburgu chorj^ch na dyzen-

tery, na gorczk z wymiotami i deliryum wojowników, zgas 30 wrze-

nia, pochowany w katedrze. O. Hacki ocala i z pienidzy od nuncyusza

wiedeskiego Buonyisi otrzymanych, urzdzi i obsugiwa w Preszburgu

szpital dla epidemicznych. W zimie razem z królem wróci do Polski.

Odzyskanie N^gier orem króla Jana, zachcio go i cesarza Leo-

polda do zaczepnej z Turcy wojny, która toczya si jeszcze lat 15, za

koczona karloA^ickim pokojem 1699 r. W Lincu 5 marca 1684 r. stana
liga cesarstwa, Polski, Wenec}^; wcign do niej usiowano Moskw.
W tym celu cesarz wyprawi jeszcze w listopadzie 1683 r. posów hr. Zie-

rowskiego i barona Blumberga, którym towarzyszy jako kapelan, litewski

Jezuita Szmid, do modych carów Iwana i Piotra w Moskwie, papie za
wysa ablegata swego, Jezuit Maurycego Vota, najprzód 1683 r. na dwór
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wiedeski, potem w czerwcu 1684 r. do Moskwy, w charakterze czonka

(attache) poselstwa cesarskieg'o.

By ten Vota rodem z Turynu 1629 r. starej patrycyuszowskiej fa-

milii. W 16 roku ycia zosta Jezuit, w 29 ju by ksidzem i ukoczo-
nym teologiem, a niebawem profesorem teologii w kolegium rzymskiem.

Od 1660—1677 r. widzimy go w Wenecyi, doradc nuncyuszów, sdzi po-

lubownym powanionych rodów, zaoycielem akademii kosmograficznej,

w której wobec ksit, dj^gnitarzy i patrycyuszów weneckich, wykada
history staroytn i nowsz i zasady polityki chrzecijaskiej. Zaoy tam

kongreg'ac3' maryask 70 najznaczniejszych panów; towarzyszy jako te-

olog'-kaznodzieja biskupom podczas wizyty pasterskiej w Istrja, Dalmacyi,

Albanii, patryarchacie Wenecyi i Akwilei; podczas zarazy obsugiwa cho-

rych z naraeniem ycia, co mu zjednao serca mieszkaców skrólowej mo-

rza*. Powoany 1677 r. przez jeneraa de Noyelles na rektora nowego ko-

legium w Turynie, zostaje teologiem nuncyusza Mosti, teologiem i doradc
regentki matki Amadeusza II, cenzorem ksig religijnych i politycznych.

W r. 1680 ju jest w Luneburgu na dworze ksicia brunszwickiego Anto-

niego Ulryka, pracuje nad jego nawróceniem, na razie bez skutku, ksi
jednak zosta katolikiem 1710 r.

Stamtd, na polecenie dawnych nuncyuszów w Wenecyi i Turynie,

wezwa go Innocenty XI do Rzymu i powierzy, jak niegdy Grzeg'orz XIII

Possewinowi, misy dyplomatyczn do Moskwy. Bystro umysu obok

nauki, znajomo wiata i ludzi obok atwoci i taktu w obcowaniu, bie-

go w kilku jzykach, a przytem organizm silny i wytrzymay, uatwiy
mu trudne zadanie. Chodzio za o nakonienie carów Piotra i Jana, a ra-

czej regentki, ich siostry, Zofii, do religijnej unii z Rzymem, a przynaj-

mniej do nadania tolerancyi katolikom w carstwie; powtóre, o zawarcie

staego pokoju z Polsk i przystpienie do ligi przeciw Turkom, wzmo-

cnionej 5 marca w Lincu.

W przejedzie przez Warszaw z pocztkiem czerwca 1684 r., spo-

tka si Vota pierwszy raz z królem Janem i »nie móg do napodziwia

mdroci i dobroci* jego. W Moskwie, dziki przebiegoci 1-canclerza Goli-

cyna, nie uzyskali cesarscy posowie wraz z Vot nic wicej, nad prywa-

tny kult katolicki w 4 cianach domu i misy jezuick w Moskwie. O.

Szmid mianowany przez kardynaa Propagandy Altieri na lat 5 misyona-

rzem apostolskim, dal jej pocztek. W jesieni t. r. przj^by misyonarz

drugi z czeskiej prowincyi O. Wojciech de Boie, mówicy 6-ma jzykami.

W nastpnym roku jenera Noyelles, na przedstawienie Zierowskiego i ce-

sarza, powierzy misy moskiewsk czeskiej prowincyi, dlatego, e mniej

uprzedze bdzie do Czechów jak do Litwinów. Wic O. Szmid zosta od-

woany, na jego miejsce przybyli z Czech 00. Jerzy Dawid i Tobiasz Ty-

chaowski. Cesarz dawa im na utrz3"manie 500 talarów rocznie, oni za
w zakupionym domu, otworzyli rezydency z kaplic i szko, dojedali
z posug duchown do Kijowa i Smoleska, pomimo intryg fanatycznego

patryarchy Joachima i kalwinów, kupców moskiewskich. Ale ju 1689 r.

bunt strzelców na rzecz carownej Zofii, jednym zamachem zniszczy misy.
Otwarto j ponownie 1707 r. take nie na dugo.
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O. Vota t^^mczasem w sierpniu 1684 r. wracajc z Moskwy, zatrzy-

ma si w Jaworowie u króla Jana, aby nakoni go do staego pokoju

z carami, bez którego oni do ligi przystpi nie chc. Król adn miar
nie godzi si na odstpienie Kijowa i Przeddnieprza; o ten punkt rozbi-

jay si ukady. Vot jednak polubi król bardzo i za zgod papiea i ce-

sarza, zatrzyma na swym dworze, a potem kaza by pedagogiem króle-

wiczów Jakóba i Aleksandra. Wic w paacu pilaszkowskim Vota wyka-
da im rano filozofi, history powszechn, kosmografi i geografi, wie-

czorem od 3—5 kompendium spraw ksit europejskich, Kochaski za
matematyk. Sowem, przez lat 12 O. Vota sta si nieodstpnym króla

Jana doradc, pomocnikiem, wiernym sug i przyjacielem; w Jaworowie

i Wilanowie mieszka obok niego, w podróach i wyprawach jecha w je-

dnym powozie, nocowa w jednym namiocie, dzielc trudy i niebezpie-

czestwa.

Jako ablegat papiea, pracowa nad wytrwaniem w w. lidze króla,

zraonego nieszczeroci Leopolda i zawodami doznanymi od niego w wy-
prawach na Wooszczyzn, przeznaczon na dziedziczne ksistwo dla króle-

wicza Jakóba. Równoczenie w zudnej nadziei, e Moskwa przystpi do

ligi, Vota nalega na króla, aby przyspieszy ukady o pokój wieczysty

z Moskw, wlokce si od padziernika 1683 r. Jedno i drugie dziao si
w myl papiea, ale ze szkod dla Polski, której i papie i Vota nie rozu-

mieli, bo nieszczero Wiednia, awto ^aMs Moskwy, niebya im znan. Stan
ten »wieczny pokój i sojusz « (pakta Grzymutowskie) 3 maja 1686 r. Prze-

waga Rosyi nad Polsk, utrata obszernych prowincyi i fortec Smoleska
i Kijowa z 5 milowym trójktem ziemi przeddnieprskiej, na nim zatwier-

dzona; w zamian za to, carowie ofiarowali niepewny sojusz przeciw Tata-

rom krymskim, i to nazwali przystpieniem do ligi.

§. 53. Usugi O. Voty dla króla Jana. — Sprawy unii Rusi. — Spale-

nie yszczyskiego. 1690.

Król Jan, zamierzajc uy O. Voty jako posa swego do Moskwy,

dla dopilnowania tylokrotnych obietnic carskich, podjcia w myl pokoju

1686 r. walnej wyprawy na Tatarów krymskich, stara si przez kardynaa

protektora Barberini i wasnorcznem pismem 15 sierpnia 1690 r. do Ale-

ksandra VIir, o godno arcybiskupa in partibus dla niego. Opierali si
temu jenera zalconu i sam O. Vota, jako rzeczy przeciwnej instytutowi za-

konu. O. Vota, zamiast do Moskwy, wybra si 1691 r. z królem i królewi-

czami na ostatni ju wypraw woosk, która pomimo zdobycia Soroki

i Niamtza i zwyciskiej bitwy w drodze do Suczawy 12 padziernika, dla

nieprzybycia obiecanych 5.000 onierzy cesarskich, dla braku ywnoci,
spónionej pory, wylewów, bot i zimna, skoczya si wielk klsk.

Lepiej si powioda sprawa maestwa królewicza Jakóba z siostr

cesarzowej, Elbiet, palatynówn Renu, z inicyatj^wy podobno Voty pod-

jta i za jego wspóudziaem doprowadzona do skutku. lub odby si

25 lutego 1691 r. w Warszawie, ale z przybyciem Elbiety, spotgoway
si gorszce niesnaski w rodzinie królewskiej, dziki intryganckiej naturze
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królowej; Maryi Kazimiry, nienawidzcej Jakóba i jego ony, i zazdroci

Jakóba do modszego brata Aleksandra, które O. Vota wielokrotnie ago-
dzi i chwilowo usuwa. On te czstymi listami do kardynaów, zwaszcza

do protektora Polski, stawa w obronie króla Jana wobec kuryi rzymskiej,

która nie uwzgldniajc zasug bohatera chrzecijastwa, a jedynie na to

baczc, e elekcyjnym, a nie dziedzicznym jest królem, uchybia mu kil-

kakrotnie. Wybór np. Aleksandra VIII znany ju by caemu wiatu, i nun-

cyusz jego zjecha do Warszawy, a król Jan nie otrzyma jeszcze oficyal-

nego zawiadomienia o nim. Prób jego o kardynalski kapelusz dla byego
posa francuskiego w Polsce, biskupa z Beauvais Forbin-Janson, nie

uwzgldni Innocenty XI; mianowa zato, ale znów bez zapytania króla

i prawie wbrew woli jego, dwóch kardynaów Polaków, prymasa Radzie-

jowskiego i opata mogilskiego Denhofa w Rzymie. Dopiero Aleksander VIII

zaszczyci de Forbin-Jansona kardynalstwem, ale znów nie chcieli go uzna
4 kardynaowie austryaccy, utrzymujc, e elekcyjnemu królowi nie przy-

suguje prawo prezenty kardynalskiej. Vota obrabia kardynaa Radziejow-

skiego i biskupa poznaskiego Witwickiego, bawicych w Wiedniu, z po-

wodu maestwa Jakóba z Eleonor, a przez nich dwór cesarski, aby usu-

nity nareszcie zosta »tak niezwyczajny skandal w witem kolegium*.

Gorzej byo z prawem zwyczajowem patronatu opactw i oddawania

ich w komend, które wprowadzili Kazimierz Jagielloczyk i Zygmunt III.

Za królów Michaa i Jana, zakonnicy, nie troszczc si o opatów z nomi-

nacyi króla, wybierali sobie opatów, albo przyjmowali przysanego z Rzj^mu

opata »kortezana«, a królewskiego wyrzucali przemoc. Król Jan stara si

przez nuncyuszów Cantelmi i Santa-Croce i posów swych w Rzymie o ure-

gulowanie prawa patronatu opactw. Zwlekano z odpowiedzi, wydawano
bulle dwom opatom naraz na jedno opactwo, nominowanemu przez króla,

i wybranemu przez mnichów, a tymczasem w Polsce spór o patronat króla

z zakonami zaostrzy si bardzo. O. Vota ofiarowa si królowi na pore-

dnika i jako ablegat królewski przyby do Rzj^mu w lipcu 1692 r. Oprócz

opactw, mia utwierdzi w Rzymie uni wadyctwa przemyskiego, nad

któr z królem i biskupami od 1684 r. pracowa. Poniewa za król, trwa-

jc w lidze, w cigych zostawa potrzebach pieninych na od dla woj-

ska i dalsze koszta wojenne, przeto poleci Vocie odzyska nalec do ko-

rony polskiej poow dóbr neapolitaskich Bony, które zagarna niepra-

wnie kamera króla hiszpaskiego Karola II w Neapolu, i wyjedna u pa-

piea subsydya pienine. Po drodze zatrzyma si Vota w Wiedniu 3 maja,

i mia z cesarzem w Laksemburgu kilka poufnych konferencyi w celu

»rozwiania wszelkich midzy obydwoma dworami nieufnoci*.

W Rzymie lekcewaono elekcyjnego króla i jego ablegata. Cz
Icardynaów i praatów kongregacyi konsystorskiej, zwaszcza kardyna
Panciatici, oraz audytor papiezki, informowani przez nuncyusza polskiego

Santa-Croce na niekorzy króla, wpynli na Innocentego XII, zrazu naj-

lepiej dla króla usposobionego, i dokazali tyle, e sprawa wloka si od

lipca 1692 do maja nastpnego roku i Vota, »napracowawszy si w pocie

czua, nabiegawszy jak wielbd, bo nie mia powozu*, opuszcza z kocem
czerwca Rzym z przewiadczeniem, »e odoono spraw ad graecas calen-

das, na nigdy. Bóg, papie i król sami sobie wymierz sprawiedliwo'.
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Subs3^dyom te na dalsz wojn ligi, pomimo, e o strasznym 1693 r. na-

padzie Tatarów krymskich na Ru, z którymi car Piotr wbrew paktom
1686 r. zawar pokój, szczegóowo opowiedzia, nie uzyska adnycli. W do-

datku osawiono go, e przed wyjazdem rozpuci po Rzymie memorya
z ostremi napaciami na kardynaów i innyci.

Nie epiej powiodo si Vocie w Neapou. Korzystajc z dugici fe-

ryi Boego Narodzenia w Rzymie, pospieszy Vota do tego miasta. Stan
tam 14 grudnia 1692 roku, przyjmowany przez arcybiskupa (nuncyusza

przedtem w Polsce) kardynaa Cantelmi i jeneraa wojsk Don Fernando

Yaldes, którzy go wprowadzili 16 grudnia do vice-króla. Ten wyznaczy
4 wyszych urzdników do traktowania z Vot, a przelconany o susznoci
sprawy, wystawi asygnat, przyznajc prawo rzpltej do poowy dóbr kró-

lowej Bony. Na tem si skoczyo. Pustv skarb neapolitaski nie wypaci
szelga. Zato przesa Vota królowi do ókwi, z niemaym kopotem, 8 kla-

czy neapolitaskich i 5 rebit, litóre mu podarowa ksi Borghese

z wdzicznoci, e przed laty w Wenecyi, pogodzi go z ksiciem Pamphili.

Dnia 9 listopada 1693 r. ju by Vota z powrotem w ókwi przy

boku króla. Oprócz utrzymania go w lidze, wbrew zabiegom francuskiego

posa, zrcznego opata Polignaca, a nawet wbrew woli szlachty, której si
sprzykrzya duga, nieuyteczna wojna; oprócz agodzenia familijnych, co-

raz zawzitszych sporów, które zatruy królowi ostatnie lata, nie odda mu
waniejszej usugi, bo brako sposobnoci, pozosta jednak zawsze jedy-

nym, wiernym sug i pocieszycielem w smutnej, opuszczonej od wszyst-

kich staroci.

Historycy, którzy potpiaj dziaalno Voty, jako szkodliw dla Pol-

ski, zapominaj, e Vota by ablegatem papiea, dziaa wic musia we-

dug instrukcyi z Rzymu otrzymanych, a te bi-zmiay, utrzyma króla

w sojuszu z cesarzem przeciw Turkom. Sam te charakter Jana III, boha-

tera chrzecijastAva, i sumienie publiczne narodu, nie pozwalao na sojusz

króla z Franc^y i TurcjJ^ przeciw cesarzowi, jak tego da Lud wili XIV,

bo to znaczyo nietylko dom habsburski skaza na upokorzenie, ale chrze-

cijastwo samo w Wgrzech i koronnych krajach habsburskich wystawi
na up i niewol tureck. Takiej bezsumiennej polityki Vota doradza kró-

lowi nie móg.
Nad uni resztek schizmy ruskiej, pracowa król Jan, pomagali mu

metropolita^ ochowski i Jezuici, zwaszcza O. Bogumi Rutka, teolog he-

tmana Stanisawa Jabonowskiego. Józef Szumlaski, z rotmistrza pancer-

nego znaku, wadyka lwowski, przeszed potajemnie na uni ju 1 marca

1677 r. a król, dla zblienia serc i umysów, zaprosi dysunitów i unitów

na Collouium charitativum do Lublina, na d. 24 czerwca 1680 roku, które

szczliwie rozpoczte, nie doszo do skutku, bo król na prob uckiego

bractwa staui-opigialnego, odroczy je na d. 24 czerwca i przeniós do War-

szawy, dokd dysunici przyby nie chcieli.

Na sejmie wszelako warszawskim 31 marca 1681 roku przyszo do

skomplanacyi i zgody wiecznej midzy duchowiestwem grecko-ruskiem«,

któr król zatwierdzi. Wadycy Szumlaski lwowski i Innocenty Winnicki

przemyski, z 3 archimandrytami, zoyli 27 marca wyznanie unii floren-

ckiej w rce metropolity ochowskiego, wobec komisarzy królewskich. Po-
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mimo to Szumlaski administrowa metropoli dysunick, a Winnicki wa-
dyk by dla dysunitów, obok unickiego biskupa przemyslcieg-o Maaciow-
Bkiego. »Komplanacya« nie usuna dysunii, dopiero za dugoetnia prac
O, Voty, nakoni si Winnicci do publicznego przyjcia unii na kwietnio-

wym sejmie 1692 r. z sw dyecezy (40 dekanatów, 1.500 parafii, 300.000

dnsz, 3.000 szacity) i ogosi jubileusz papiezki. O. Vota, za pobytem

w Rzymie, wyjedna 20 lipca 1692 r. w kongregacyi Propagandy pocze-
nie obydwóch czci dyecezyi przemyskiej i oddanie w zarzd Winnic-

kiemu; dotychczasowy za unicki biskup Maachowski, mia otrzyma inne

biskupstwo, ale umar tego jeszcze rolcu. Król za na pi-ob Voty, dopo-

móg Winnickiemu do porozumienia si z szlacht rusk, która zrazu zgo-

sia si do lwowskiego wadyki Szumlaskiego, i zabieraa si do odebra-

nia na rzecz unii, cerkwi i dóbr cerkiewnych. Wreszcie i Szumlaski, po

20 latach ukrywania si z swoj uni, przystpi do niej jawnie z dyece-

zy lwowsk na sejmie 1700 r. W dwa lata póniej uczyni to samo ucki
wadyka Dyonizy Zabokrzycki. Synod zamojski 1720 r. utrwali i uporzd-
kowa uni i zakon bazyliaski, a j rozerwaa przemoc liatarzyny II.

Odosobniony stoi z czasów króla Jana wypadek nie »8palenia yw-
cem*, ale cicia ateusza Kazimierza yszczyskiego 1689 roku, który po-

wszechnie a niesusznie kad historycy na karb fanatyzmu Jezuitów. By
on ich uczniem w Brzeciu litewskim, wstpi nawet do ich nowicyatu

w Wilnie, a skoczywszy studya filozoficzne, naucza jako magister w szko-

ach niszych; zosta jednak z powodów bliej nieznanych, z zakonu wy-

dalony. Oeni si, y jednak potem z wasn córk, za co go biskup wi-

leski Brzostowski wykl. Piastowa urzd podsdka ziemi brzeciaskicj,

zasiada nawet jako deputat w trybunale litewskim, czas wolny od zaj
gospodarskich i prawnicz3xh powicajc czytaniu dzie filozoficznych. Na
marginesie ksiki kalwiskiego teologa Jana Allsteda p, t. Theologia na-

turalis, w artykule o Bóstwie Chrystusa, ponotowa przeciw-dowody z con-

kluzy: ergo non est Deus, a wic nie ma Boga, i na ten temat zapisa

»15 seksternów«, które wykrad mu przyjaciel, a potem delator jego Jan

Brzoska, stolnik bracawski i odda biskupowi wileskiemu Konstantemu

Brzostowskiemu. Ten »seksterny« one powierzy! teologom akademii wile-

skiej do zbadania i oceny. Orzekli, e rkopis tak jak jest, prout jacet za-

wiera doktryny ateistyczne, czego sam yszczyski nie zapiera, twierdzi

tylko, e nie z bezbonoci, ale dla wiczenia filozoficznego to uczyni.

W wytoczeniu procesu przed sdem biskupim 1687 r. i sejmowym
1689 r., i w w>'daniu wyroku na yszczysiiego, Jezuici nie wzili naj-

mniejszego udziau. Dopiero, gdy po przysidze Brzoski w samosze,
9 marca 1689 r, yszczyskiego osadzono w wizieniu marszakowskiera,

bo dotd zostawa na wolnej stopie, odwiedza go Jezuita O. Martynian

Nestorowicz, nakoni do skruchy i przyjcia publicznej pokuty, któr mu
d. 10 marca w kolegiacie warszawskiej, biskup poznaiiski Witwicki nazna-

czy. Tene Jezuita pociesza winia a do dnia wyroku 28 marca, przy-

gotowa na mier i towarzyszy mu na rusztowanie w rynku starej War-

szawy 30 marca. yszczyskiego nie spalono ywcem na stosie, nie odjto

mu rki, nie wyrwano jzyka, ale cito mieczem, kat spali tylko pisma

jego i trupa na polu za miastem.
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Caa wic rola Jezuitów w tej tragedyi, ogranicza si do orzeczenia
akademickiego o treci pisma, do nawrócenia i przygotowania na mier
skazaca, Gtównymi motorami byli biskupi: Brzostowski, Andrzej Zauski,
Witwicki i prymas Radziejowski, do których przychylia si opinia sejmu
i narodu.

ROZDZIA XIV.

Dzieje Jezuitów za królów Sasów. 1697—1720.

§. 54. Król szalbierz. — Dola Polski i Jezuitów. 1697—1720.

Sprawiedliwym sdem Boym, za nieuszanowanie zacnych królów

Wazów i Jana III, poniewieranie nimi i dokuczanie do ywego, i nic dla

rzpltej zdziaa nie mogc, w zwtpieniu i rozpaczy prawie umierali, otrz}^-

maa Polska króla szalbierza, Fryderyka Augusta II.

By on synem modszym elektora saskiego Jerzego III, prz3^jaciela

króla Jana III, dzielnego wojownika przeciw Francyi i Turkom, zmarego
w obozie pod Tybing 12 wrzenia 1691 r. Wnet po nim (1694 r.) poszed
do grobu starszy syn, nastpca, Jerzy IV, bezdzietny. Ksiciem elektorem

saskim zosta Fryderyk August, lat 24 wieku, okazaej postawy, olbrzy-

miej siy, i miay wojownik, ale strategik nieudolny. Cechowaa go liula-

szczo, rozrzutno i szalona ambicya dorównania Ludwikowi XIV w wie-
tnoci dworu i sawie rzd^nia, przy zupenym bi-aku podstaw moralnych.

Myl starania si o koron polsk, poda mu Jan Jerzy Przebendowski,

kasztelan chemiski, oeniony z córk pukownika Fleminga, któr po-

zna, posujc od króla Jana do Jerzego III, i std do dworu saskiego

zbliony.

Fryderyk August zosta obrany królem 27 czerwca 1697 r., bo przy-

by na »targ o polsk koron« ostatni, ofiarowa najwicej i paci go-

tówk. Poparli go cesarz Leopold i car Piotr. Wprzód jednak musia przy-

j wiar katolick. Zaj si tem krewny jego, Chrystyan August, sasko-

zeizki ksi, z protestanta gorliwy katolik 1691 r., z rycerza biskup ja-

woryski 1693 roku, i po kilkotygodniowej nauce religii, przyj od niego

1 czerwca wyznanie katolickiej wiary, wiadectwo tego aktu przesa Fle-

mingowi, posowi saskiemu na elekcy do Warszawy, ten za okaza je

w nocy 26 na 27 czerwca sejmujcej szlachcie. Biskup Chrystyan by te
pierwszym teologiem modego króla, zostajc za zgod Innocentego XII

przy jego boku a do jesieni 1699 r., ale do pomocy pi*zywoa w sierpniu

1697 roku O. Vot, który po mierci króla Jana, wysugujc si królowej

wdowie i królewiczom, w ich interesie bawi w Warszawie. Vota ju hjl

na koronacyi w Krakowie 15 wrzenia 1697 r., jako ^spowiednik, jamunik
i doradca* króla. Wprawia go do praktyk religijnych, czstej komunii w.,
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codziennej msay w. nawet w podróy i na polowaniu, ale na awanturni-
cz jego polityk, równie jak na g-orszce obyczaje i cynizm w yciu, nie

znalaz lekarstwa.

Król wystpi odrazu jako wierny syn, wyznawca i obroca Ko-
cioa, wyprawi 27 wrzenia 1697 r. do Rzymu nadzwyczajnego posa Je-

rzego Dzieduszyckiego, który zostawa w zayoci z jeneraem zakonu
Gonzales, od niego ad merita Societatis przyjty. W porozumieniu z Wene-
cy, Genu, ksitami woskimi i cesarzem, podj wojn tureck. Katoli-

kom w wojsku saskiem da kapelanów Jezuitów. W Saksonii, liczc si
z jej protestanckiemi uprzedzeniami, przygotowa powoli wszystko do na-

dania obszernej tolerancyi katolikom. W Warszawie i Drenie bywa na
wystawnycti, z muzyk wyborn, naboestwach. Równoczenie jednak,

majc mod on, która mu do Polski, bdc tward luterk, nie towa-

rzyszya, i synka Fryderyka, oddawa si bez sromu miostkom, wikajc
w nie pierwsze damy polskie, jak Urszula z Bokumów Lubomirska. Ró-
wnoczenie prowadzi konszachty z Brandenburczj^kiem Fryderykiem III

w Johannisbergu (3—7 czerwca 1698 r.) i z carem Piotrem w Rawie (10 sier-

pnia t. r.), obliczone na opresy rzpltej i jej czciowy rozbiór, w Polsce

za postpowanie jego z prymasem i Kontystami, z Sapiehami i party
Ogiskiego i t. d. nacechowane byo obud i faszem. Konstytucye i pakta
zaprzysig chyba na to, eby je obchodzi lub ama.

Zrazu sprzyjaa mu fortuna. Zbiera owoce 30-letnich walk króla

Jana z pohacem; bez wojny, uzyska na Turcyi nader korzystny pokój

karowicki d. 26 stycznia 1699 r., przywracajcy Polsce Kamieniec, Podole
i Ukrain, i zabraniajcy Tatarom i Woloszy raz na zawsze napadów na
Polsk. Posannictwo jej: by przedmurzem chrzecijastwa, zostao
spenione. Z odwiecznego wroga, Turcya staa si sojusznic rzpltej. Ru,
Podole, Woy, Ukraina, bezpieczna teraz od napadów, zaludniy si po-

woli koloniami mazurskiemi, porosy w wsie i miasteczka. Jak inne za-

kony, wrócili Jezuici do Kamieca podolskiego, z którego nawet podczas

okupacyi tureckiej nie ustpili zupenie, do Baru i Owrucza, zaoyli nowe
domy w Winnicy, Biaejcerkwi i indziej.

Nadzwyczajnemu posowi do Turcyi po ratyfikacy karowickiego
pokoju 1701 r., Rafaowi Leszczyskiemu, wojewodzie czyckiemu z Je-

rzym Dzieduszyckim, starost ydaczowskim i Adamem Naramowskim, ka-

sztelanem szremskim, towarzyszyli dwaj Jezuici, jako kapelanowie posel-

stwa; w uroczystym wjedzie do Stambuu naznaczono im miejsce tu
przed w. posem. Punkt 7 ratyfikowanego przez sutana pokoju, zapewnia
katolikom zupen wolno wyznania w miejscach, gdzie maj kocioy,
i oddawa ich osoby i waniejsze sprawy pod opiek posa polskiego

u Porty.

Z niesychan lekkomylnoci, zdradziecko, rozpocz Fryderyk Au-
gust 1700 r. »wojn pónocn* z Karolem XII, królem Szwecyi, która za-

mieniwszy si 1704 r. w wojn domow i wojn moskiewsk, trwaa lat 9,

z upokorzeniem, bo detronizacy króla, wyniszczeniem Saksonii i Polslci

przez kontrybucye, przez szwedzkie, moskiewskie, saskie, polskie, litew-

skie, konfederackie wojska i rabusiowskie chorgwie freikurów, i przez

morowe powietrze, które w lad za wojn, od 1706—1714 r. wyludniao zu-



— 124 —

boae miasta i wioski. Nie pooya wojnie koca przegrana Karola XII
pod Potaw; nowe trzeba byo stacza boje a do 1717 r., aby wypdzi
z g-ranic wojska saskie, pod których oson król Fryderyk urzdzi chcia
z Polski dziedziczn dla siebie monarchi. I jeszcze nowe boje, aby wy-
prze wojska moskiewskie, któremi protektor Polski, car Piotr, umacnia
sw opiek nad skoatan wojnami i niezgod rzplt. Dopiero wic po sej-

mie niemym 1717 r., a waciwie po ustpieniu Moskwy z g^ranic polskich

1720 r., zawitaa pierwsza doba »szczliwoci saskic^j*, pokoju i dobrobytu,

ale te i rozpasania si anarchii szlacheckiej.

W powszechnem zuboeniu i ucisku kraju, najwicej ucierpieli Je-

zuici. Do zwyczajnej w owe czasy srogoci wojny, przyczy si fanatyzm
religijny. Znca si nad nimi saski, bardziej jeszcze szwedzki onierz pro-

testancki, Karol te XII, jako protektor protestantów, pozwoli dyssyden-

tom polskim bra odwet na katolikach, wic nkali ich, upili, szpiegowali

i donosili wrogowi. Szkody w domowej wojnie od Sapieyców i Ogisczy-
ków wyrzdzone Jezuitom w Iukszcie, Dyneburg-u i Brunsbergu, podcity
ich dobrobyt na dugie lata, a to by pocztek dopiero. Kolegia w Kro-

ach, Wilnie, Misku i Nowogródku ucierpiay od Sasów na 60.000 zp.,

ale ojczysty i saski onierz zabierajc mienie, oszczdza przynajmniej

osoby i kocioy.

Inaczej byo z Szwedami. Karol XII wedug swej zasady »wojna y-
wi powinna wojn*, nakada olbrzymie kontrybucye na prowincye, mia-

sta, dwory i klasztory, które podkomendni jego wyciskali bez litoci,

a nadto komendanci oddziaów, nakadali nowe »na racye i porcye« (y-
wno dla ludzi i koni) i dla swej kieszeni; woali o dostawj^ i podwody,
albo paci je kazali w dwójnasób. Rozoywszy si w kolegium, pod pozo-

rem szukania depozytów szlachty tam uki-ytych, odbywali rewizye w ce-

lach, spiarniach, piwnicach, w kociele, zakrystyi, w g^robowcach, które

zamieniay si w rabunek. Nie znalazszy depozytu, brano sub i sa-

myche Jezuitów w ledztwo, straszono mkami, bito, poniewierano, zamy-
kano do aresztu, dajc wykupu. Tak byo w Wilnie, Jarosawiu, Kra-

snymstawie, Lwowie i t. d. Budynki folwarczne, zabrawszy konie, pozabi-

jawszy bydo na ywno, zupiwszy szpichrze, rozbiera Szwed na opa.
Bronicego wasnoci zakonnej ksidza prokuratora lub brata ekonoma
zniewaa, bi, nieraz porani. Ta sama rabusiowska robota po chatach wiej-

skich; g'dy ju nic nie byo do brania, bo zrabowa przedtem Sas lub pol-

ski onierz, bito niemiosiernie chopa, czasem jeg"o on, mczono wkr-
caniem i^alców w kurek sti-zelby, aby wskazali, g'dzie ukryty grosz jaki

lub trocha ywnoci. Wic lud ucieka w lasy, bkajc si i ginc z g'odu

a czsto z rki Szweda, którj' po lasach urzdza obaw. Bywao, ledwo

Szwed odejdzie, nadcigaj Sasi, mistrze w rabunku, bo nie bya to po-

rzdna wedug jakiej myli i planu wojna, ale goniony taniec. Za Sasami

przywloka si polska lub litewska chorgiew, albo wpada banda freiku-

rów. Wic nowe rekwizycye, krzyki, woania, postrachy, bicia.

Ru i Litw trapia w sposób jeszcze dzikszy Moskwa, któr sama
rzplta, za spraw jednak szalbierczego króla, traktatem zaczepno-odpor-

nym 30 sierpnia 1704 r. w granice swe sprowadzia i przez lat 16 cierpie

musiaa. Da im przecie przykad zdziczenia sam protektor wolnoci pol-



— 125 —

skich, Piotr, który 30 czerwca st. st. 1705 r. w katedralnej cerkwi w. So-

fii w Poocku, po pijanemu zamordowa wasn rk unickiego Bazylia-

nina, Teofana Kolbieczyskiego, trzecli 00. Kizikowskiego, Zajkowskiego

i Krzyszewicza, przez noc ca okrutnie mczonych, nazajutrz, a wic ju
wytrzewiony, jednego na szubienicy powiesi, dwóci ci kaza, a 20 in-

nyci wrzuci do wizie poockiego zamku, dlatego tylko, e hjli unitami

i trzyma ici tam prawie 3 miesice. Có dziwnego, e armia jego z gru-

bego ludu i barbarzyskich Kamuków i Kozaków zoona, znaczya swój

pochód dzik srogoci, grabie i mordami; e rozegnaa i zupia bazy-

liaskie monastery, uwizia unickiego biskupa uckiego Zabokrzyckiego

i aciskiego arcybiskupa lwowskiego Zieliskiego i zawloka do Moskwy,

gdzie obydwaj pomai-li, e cigaa metropolit Eusi Leona Zaleskiego, który

schroni si na lsk; e odchodzc, uprowadzia z Biaejrusi tysice

ludu unickiego ruskiego w gb carstwa?

Dla Jezuitów poockich car Piotr okaza si uprzedzajco grzecznym.

Po onym mordzie 4 Bazylianów, by u nich z wizyt, pi czarne piwo

z ich browaru, przyby nawet ze wit na obiad i woywszy rektorski

biret na sw gow, wnosi zdrowie Klemensa XI, zapowiadajc, e po woj-

nie zoy mu homagium w Rzymie. W Grodnie bawic czas duszy, od-

wiedzi kilkakrotnie tamtejszych Jezuitów, by nawet z królem Augu-
stem II na naboestwie w ich kociele i klcza przed najw. Sakramen-

tem. Nuncyusza Spad upewnia, e pi'zyjmie legata papiezkiego z hono-

rami, posom od gów koronowanych nalenymi. Ludzkim si te okaza
naczelny wódz Szeremetjew, podkomendnych za jego próbowali zjedna

sobie przeoeni domów, jadem, napitkiem i »wziatk«, aby przecie swym
hordom hula po folwarkach i dobrach bezkarnie nie pozwalali, ale nie za-

wsze si to udawao.
Podczas morowego powietrza, które od 1704—1706 r. grasowao we

Lwowie, Jarosawiu, Samborze; od 1706 r. w Krakowie; 1707 r. w Warsza-

wie i na Mazowszu, w Sandomierzu, Piotrkowie; 1709 w Poznaniu i Wiel-

kopolsce, umaro na posudze zapowietrzonym 42 Jezuitów, nie liczc tych,

których zabia zaraza w domu. Gorzej na Litwie i mudzi, bo tam wsku-

tek spustoszenia przez róne wojska, zwaszcza przez Kozaków i Kamu-
ków, zapanowa 1709 roku gód tak straszny, e ludzie ludzi zabijali, aby

zaspokoi gód ich ciaem. Wic z podwójn sil wybucha zaraza 1710 r.

W samem Wilnie umaro na ni 22.000 chrzecijan, 4.000 ydów. Z Jezui-

tów, którzy w tem i innych miastach powicili si usudze zaraonj^h,

lego trupem 118 ksiy i braci. Umierali gsto take wieccy ksia i za-

konnicy.

§. 55. Nawrócenie królewicza Fryderyka Augusta i jego maestwo
z arcyksin Mary Józef. 1697—1720.

Szalbierczy Fryderyk August jeszcze 1697 roku przez posa swego
Dzieduszyckiego upewnia papiea, e synka jedynaka Fryderyka Augu-
sta, wychowa po katolicku. Nie spieszy z tem, bo spraw nawrócenia syna

uwaa za polityczny rodek trzymania papiea w szachu, wyzyskania jego
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wpywu, usug dyplomatycznycti i pienidzy, jak mona najduej. Synelc

pod opiel bablii Anny Zofii lisiniczlii dusl^iej i matki Krystyny Eber-

iardyn}^, margrabianvi brandenburslsiej, gorliwyci protestantel^:, wzrasta

w luteranizmie, pomimo czstyci upomnie i nalega Klemensa Xr. Gdy
Icról ufundowa w Drenie liaplic królewsli, przerobion z teatru nadwor-

nego, obsugiwana przez Jezuitów i ogosi dla katoliliów saskich ed^^kt

tolerac.yjny 1708 r., Klemens nietylko zamianowa O. Vot prefektem apo-

stolskim dla Saksonii, jak tego sobie król yczy, ale wysa do Drezna

1709 r. legata Hannibala Albani, dodawszy mu do boku jako teologa. Je-

zuit Jana Salerno z markizów neapolitaskich, z poufn misy nawróce-

nia królewicza. Król przyrzek, e » skoro uspokoj si sprawy polskie,

syna sprowadzi do Polski i wychowa po katolicku*.

Zapobiegajc temu królowa Krystyna, naglona przez ksin Ann
Zofi i dwory protestanckie, kazaa w padzierniku 1710 roku przystpi
14-letniemu królewiczowi publicznie do pierwszej komunii protestanckiej.

Zabolao to papiea i zada od króla d. 5 stycznia 1711 r. nie »só\v pi-

knych i 8odkich«, ale »prawdziwych i istotnych czynów, bo mówi po-

wszechnie, e z obietnic danych papieowi, nic sobie nie robisz*. Król tedy,

za rad O. Salerno, zjechawszy do Drezna 1711 r., rozkaza s\'nowi uda
si w swem zastpstwie na wybór nowego cesarza Karola VI, do Frank-

furtu, pod opiek wojewody inflanckiego Józefa Kosa, rzadkiej prawoci

ma, potem bisk. nominata chemiskiego, dwóch braci Wilhelma i Eme-
ryka baronów Hagen, i wiedeskiego Jezuity O, Koglera, jako sekretarza

wojewody Kosa; reszta królewiczowskiego dworu skadaa si z protestan-

tów. Po koronacyi cesarza, królewicz zwiedzi Wenecy i tam przepdzi
karnawa 1712 r., potem czas jaki mieszka w Medyolanie. Dworzan i su-b lutersk odprawiono, jako niepotrzebn, O. Kogler i wojewoda Kos

prowadzili królewicza do kocioów na naboestwa, a w rozmowie podsu-

wali pojcia katolickie. Nudzio to i zraao królewicza, który dziki wy-

chowaniu babki i matki, by wierzcym protestantem, odbiera od nich, po-

mimo, e wszelka korespondencya przechodzia przez rce Kosa, sekretne

listy, podtrzymujce go w staoci w wierze, a nawet jak si zdaje, wie-

dzia o spisku protestanckich dworów, uknutym podczas elekcyi w Frank-

furcie przez posa angielskiego lorda Peterborough, w celu porwania kró-

lewicza i wywiezienia do Anglii. Plan nie uda si, królewicz jednak z obu-

rzeniem odpycha sam myl o zmianie religii.

Tymczasem có si dzieje? Z kocem wrzenia 1712 roku przj^bywa

w gocin do królewicza w Medyolanie O. Salerno, jako pose królewski,

oznajmia mu, e jedn z arcyksiniczek austr3^ackich otrzyma w mae-
stwie, i przez to po najduszem yciu ojca, osign moe koron polsk;

atoli jedno i drugie zalene od nawrócenia jego. Zrozumia to królewicz,

argument ten podziaa na skuteczniej, ni pobone rozmowy O. Koglera,

kocioy woskie i naboestwa. Ukady maryaowe prowadzi od kwietnia

do wrzenia t. r. w Wiedniu tene O. Salerno, z woli króla i na wyrany
i'0zkaz Klemensa XI, spodziewajcego si przez ten zwizek nawrócenia

caej Saksonii.

Nawrócenie królewicza szo teraz prdkiem tpem. Nie w Rzj^mie

jednak, jak pierwotnie zamierzano, aby nie zwróci przed czasem uwagi
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pi'otestanckich dworów, ale w Bolonii, »po 22-dniowych konferencyach reli-

g-ijnych z O. Koglerem, zoy królewicz 27 listopada 1712 r. w prywatnej

kaplicy legata boloskiego kardyn. Cassano, w rce O. Salerno wyznanie

wiary katolickiej, ale secretissime, w tajemnicy, uwiadomiwszy tylko listami

króla, papiea i cesarza*, jak donosi Kos królowi. Poczem wróci do We-
necyi.

Upyno 8 lat, zanim królewicz z arcyksiniczk stanli u otarza.

Mogli czeka, byli modzi, lat 16 i 13 wieku. Wród intryg protestanckich

dworów, rozruchów w Polsce i obawy wojny tureckiej, król wyzyskujc
potajemne nawrócenie syna, domaga si w styczniu 1713 r. przez O. Sa-

lerno od papiea: 1) bona officia u cesarza, w sprawie maestwa i u króla

francuskiego; 2) wskrzeszenia ligi w., i pienidzy na wojsko i fortyfika-

cye przeciw Turkom.

Królewicz za z rozkazu ojca, opuciwszy w wrzeniu 1713 r. We-
necy, uda si, zawsze pod opiek Kosa i O. Koglera, do Werony, zim
spdzi w Insbruku, Augsburgu, Dysseldorfie i Kolonii u kardynaa sa-

skiego Chrystyana, puci si mia na woja do Belgii, Holandyi i Francyi.

Z powodu jednak nowego spisku w celu porwania królewicza z Kolonii

i wywiezienia do Szwecyi, pody 1714 r. wprost do Parya i Fontaine-

bleau na dwór Ludwika XIV, który przyj go z takiemi oznakami czci,

sjakich aden ksi krwi nie dozna tu przedtem«, pozwoli bawi 9 mie-

sicy w stolicy, odjedajcemu ofiarowa szpad sadzon dyamentami, war-

toci 250.000 franków. Królewicz zwiedzi potem przedniejsze porty, twier-

dze i miasta francuskie, zim spdzi w Lyonie, na wiosn 1716 r, zamie-

szka znów w Wenecyi, bez celu, oczekujc co losy przynios.

Korzysta z tej chwili Klemens XI, i wyprawi O. Salerno, który od

1713 r. zamieszka w Rzymie, jako rektor kolegium niemieckiego fgerma-

nicum) i papiezki egzaminator biskupów, w charakterze ablegata swego do

królewicza, aby publiczne wyznanie wiary uczyni w Rzymie; do króla

i cesarza, aby spraw maestwa doprowadzi do skutku.

Dnia 6 maja 1716 r. O. Salerno by ju w Wiedniu. Po kilkunasto

-

miesicznych zabiegach jego i ukadach, stano na tem, e królewicz ju
jako narzeczony arcyksiniczki, uczj^ni publiczne wyznanie wiary w Wie-

dniu, warunki i dzie lubu z starsz arcyksiniczk Mary Józef, uo
si póniej. Uwiadomiony o tem listem cesarza z dnia 13 kwietnia 1717 r.

papie, wyprawi drugiego Jezuit O. Ignacego Guarini, z dzikczynnem
brewe do królewicza. Ten dopiero po mierci babki, Anny Zofii, d. 1 lipca

1717 r. na zamku Lichtenberg, gównej agitatorki ze strony protestantów,

opuci Wenecy i stosownie do woli cesarza, 3 padziernika t. r. stan
z swym nowym ochmistrzem hr. Liitzenburgiem (Kos bowiem, jako biskup

nominat chemiski umar 17 czerwca t. r.), nowym sekretarzem O. Guari-

nim, w Wiedniu. W tydzie potem 11 padziernika sucha w zamkowej
kaplicy wobec cesarza, jego rodziny i ministrów, pierwszy raz publicznie

mszy w. odprawionej przez nuncyusza, podczas której uczyni wyznanie

wiary wedug s\'mbolu trydenckiego i przyj komornie w. Tego dnia

Klemens XI w alokucyi na tajnym konsystorzu kardynaów, ogosi we-

so nowin wiatu katolickiemu, wyranie dodajc, e królewicz ju od

5 lat »wypenia obowizki l^atolickie, suchajc mszy w. i komunikujc
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czsto*. W nastpn niedziel Itrólewicz z swym orszakiem przyby nasunie

w lvOcieIe jezuickiem w Wiedniu i podczas niej, wobec tumu pobonych,
komunikowa powtórnie. Królowa Krystyna rozpaczliwym listem, który dy-

ktowa ból matki, arliwo protestantki, poegnaa syna, uwaajc go za

8traconeg'o na wieki. Stany saskie, zrazu stawiy si hardo; skarci ich król

ale i uspokoi ^powtórn asekuracy, dan w Drenie 5 maja 1718 r., pro-

testanclciej religii w swych pastwacli wedug artykuów westfalskiego po-

koju*, zachowujc dla siebie i nastpców kaplice królewskie w Lipsku

i Drenie, które od 1709 r. obsugiwali Jezuici.

Tymczasem ukady przedlubne w radzie cesarskiej wloky si le-

niwo, pomimo zabiegów O. Salerno i marszaka królewiczowskiego dworu
hr. Lagnasco. Dopiero d. 26 lutego 1719 r. cesarz, a 28 t. m. kanclerz Sin-

zendorf, oznajmi królewiczowi najw^^sze pozwolenie na lub z starsz ar-

cyksiniczk; 13 sierpnia kontrakt lubny zatwierdzony przez króla

w Drenie, a 20 sierpnia nuncyusz wiedeski pobogosawi luby mae-
skie królewiczowskiej pary. Gody Aveselne trzechtygodniowe, przy nader

nielicznym udziale panów polskich, odbyy si z pocztkiem wrzenia
w Drenie. O. Salerno, mianowany na konsystorzu tajnym d. 29 listopada

1719 r. kardynaem, na trzykrotne (1 lutego, 15 kwietnia, 30 lipca 1718 r.)

proby liróla a wbrew trzykrotnej swojej i jeneraa zakonu protestacyi. Ce-

remonia woenia biretu odbya si dnia 3 kwietnia w Warszawie, bo król

»uwaa zasugi O. Salerny równie wielkie dla Polski jak dla Saksonii*.

Owoce jednak tych zasug- skpe bardzo, Polska nie wybrna z anarchii,

Saksonia nie zostaa katolicka.

§. 56. Tumult toruski. 1724.

Sejm niemy 1717 r, ukara dyssydentów za ich sympatye szwedzl^ie,

»reasumcy« pi-aw przeciwko nim w latach 1632, 1648, 1668, 1674 na g"e-

neralnych konfederacyach uchwalonj^ch, oraz dekretów przeciw Gdaskowi
i miastom pruskim, za ich na katolikach popenione krzywdy wydanych.

Uraeni tern dyssydenci, zanieli swe grawamina na sejm g-rodzieski

1718 r., a równoczenie wyprawili posów, Kurnatowskiego do Berlina, Sit-

kowskiego do Londynu, woajc o dyplomatyczn interwency, a g"dyby ta

nie skutkowaa, o wydanie wojny Polsce.

Szczególnie smutne stosunki zapanoway w Toruniu. Miasto zdobyli

Szwedzi, zburzyli jego warownie i wyniszczyli kontrybucyami, a dwukro-

tna zaraza dokonaa spustoszenia. » Przepenione wic byo bied i ndz*,
a co gorsza, »cae przesiko niezgod, nienawici, kótniami, zazdroci
i nieubagan zacitoci...* Przodowa tym swarom rajca, od 1706 r. bur-

mistrz, Godfryd Roesner; napróno je uciszy próbowa polski pastor Oloff

i vice-burmistrz Zernecke. Dolewaa oliwy do ognia, gorliwo Jezuitów

i ich uczniów w nawracaniu protestantów z grona modziey szkolnej

i przemysowej, zwaszcza za broszurka poznaskiego Jezuity Hannen-

berga, Demonsratio sepiicolUs, dowodzca, e poza Kocioem katolickim nie

ma praAvdziwych ani kapanów ani sakramentów. T przeoywszy 1723 r.

na polski i niemiecki jzyk, rozdawali Jezuici Torunianom »ex zelo ku ich
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duszom*. Oburzony tern magistrat, wysa do relstora Czyewskiego sekre-

tarza swego Wedemeyera, domagajc si zaprzestania ksikowej propa-

gandy, »inaczej niech si tumultu Jezuici spodziewaj... i ju wtenczas la-

ta po miecie pogos: uderzmy na kolegium, zburzmy je, wytnijmy w pie
tych zodziejów synów naszych, i gównych naszych wrogów*.

Nic lekcewayli Jezuici groby, swoich studentów trzymali w r}'-

zach, aby swywol nie podali sn sposobnoci do rozruchów, z miastem

starali si zachowa dobre stosunki, na otwarcie roku szkolnego we wrze-

niu 1723/4 r., zaprosili profesorów i uczniów gimnazyum luterskiego i ci

przybyli, i cay ten rok szkolny przeszed spokojnie. Dopiero przy wcze-

niejszem »dla kanikuy* zamkniciu roku, w poowie lipca 1724 r., gdy

modzie szkó wyszych rozjechaa si ju do domu, za dwa dni uczyni

to mieli uczniowie klas niszych, maa iskra, rzucona w nagromadzony

materya palny, buchna pomieniem, który ca Europ pónocn owieci.

Iskr t bya zaczepka studencka. Podczas procesy i na cmentarzu

kocioa w. Jana 16 lipca, w uroczysto Matki Boskiej szkaplerznej, ucze
jezuicki Lisiecki, widzc stojcych za murem trzech podrostków z handlu

kupca Jahrkego z nakryt gow, poskoczy ku nim, i pozrzuca kapelu-

sze. Na tern si na razie skoczyo. Ale w 2 godziny potem, tene Lisiecki,

spotkawszy tych samych czy innj-ch dwóch kupczyków rozmawiajcych na

ulicy, pcha im pod nos lawend, a gdy wcha nie mieli ochoty, zmusza
ich szturchacami. Zobaczywszy to kupiec Dawid Heyder, uj si za kup-

czykami, wnet jednak opadnity od kolegów Lisieckiego, który na i'zuci

kamieniem, j woa o ratunek. Przybiegli mieszczanie Lebahn i Deublin-

ger, a wkrótce patrol stray miejskiej. Studentów rozproszono, Lisieckiego

na rozkaz Heydera, patrol odprowadzi na ratusz, burmistrz zamkn go

do wizienia. Studenci domagali si uwolnienia kolegi, przyczem przyszo

do nowej bitki midzy nimi a rzenikiem Karwiese i wonym Maciejew-

skim, która si zakoczya uwizieniem drugiego studenta Szydowskiego.

W odwecie jezuiccy uczniowie uwizili luterskiego ucznia Nagórnego i wy-

dobywszy od naiwnego brata furtyana klucze, osadzili w karceresie szkol-

nym. By to poniedziaek, »dzie pijacki* (Blaumontag), nietrzewe tumy
wytoczyy si z szynków na cmentarz kocielny i plac przed kolegium,

przyczyli si luterscy uczniowie. Uderzyli na nich kamieniami jezuiccy

studenci, ale nadbiega milicya miejska, i dawszy do nich kilka lepych

strzaów, rozproszya. Na huk strzelby wybieg z kilku Jezuitami rektor

Czyewski, który o uwizieniu Nagórnego jeszcze nie wiedzia, i studentów

swoich zapdzi do klas w lewem skrzydle kolegium umieszczonych.

Naleao teraz, aby milicya rozpdzia tum i uczniów luterskich.

Nie uczyniono tego, owszem z rozkazu Roesnera, przybya stra obywatel-

ska i razem z milicya, zamiast rozproszy, sasekurowaa* tum, na wypa-

dek ponownego ataku ze strony jezuickich uczniów. Ci jli z dachów

i okien kamieniami i ceg rozgania tumy, wtenczas milicya daa ognia

do okien szkolnych, a tum zabra si do wywaenia bramy szkolnej.

W sam por nadszed sekretarz miejski Wedemeyer, z daniem do re-

ktora, eby puci wolno Nagórnego, bo ju burmistrz uwolni Lisieckiego

i Sz3'dowskiego. Stao si tak, sekretarz jednak nie wezwa tumów do

JEZUICI W POLSCE. 9
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rozejcia, chocia domaga si tego stanowczo rektor. Zato milicyi liazano

wróci do koszar; bya godzina 9 wieczór.

Tumowi przykrzyo si sta bezczynnie. Mieszczanin Tuciel poroz-

dawa pociodnie, przy ich wiete tum wysadzi drzwi gmachu szkolnego,

poburzy piece, poama stoy i awki, w kaplicy kongregacyjnej porba
otarz, obraz za Najw. M. P., równie jak inne obrazy witych, poprze-

cinawszy noami, wyniós na ulic i spali na stosie, taczc wokoo ognia

i wykrzykujc: »Kura (kura, odwagi) Vivat Maria, broe si teraz,

wszak ty katolików ratujesz*. Kapitan stray miejskiej Silber próbowa
przeszliodzi orgii, na próbie si skoczyo. Vice burmistrz Zernecke wy-

sa dwóch ludzi z konewkami wody, aby zagasili ogie; wymiano ich

i odepchnito, a tymczasem cz tumu szerzya zniszczenie w budynku
szkolnym, dobieraa si korytarzykiem do kolegium." Wic rektor zada
pomocy od kapitana królewskiej zaogi na zamku Waltera: 20 jego onie-
rzy oczycio szko z napastników. Bya godzina 1072 w nocy.

Tumów otaczajcych teraz kolegium samo, nikt nie zawezwa do

rozejcia, zmienia si tylko stra obywatelska. Kto z tumu sysza jki
z poza murów, kto inny woania: »ratujcie mnie«, inni twierdzili, e
w kolegium wiziony drugi student luterski. Wic daleje kamieniami

i ceg ciska do okien kolegium, ama sztachety, rba i Avywaa furt.

Wtoczywszy si do kolegium, cz rozlaza si po sali jadalnej, kuchni

i spiarniach, niszczc co si zupi nie dao; cz rzucia si ku celom

zakonnym i domowej kaplicy. Porbawszy otarzyk, poprzecinawszy obrazy,

dobierali si do najw. sakramentu, ale nie dopuci zniewagi jeden z braci,

zasoniwszy osob swoj tebernaculum ; odniós zato sice i rany. I znów
onierze zamkowi wygnali z kolegium burzycieli, ale ci, zebrawszy si
przed kolegium, woali gronie o W3'^danie uwizionego wrzekomo studenta

luterskiego. »Nie byo go i nie ma, odpar rektor, wybierzcie rewizorów,

niech przeszukaj kolegium*. Przeszukali i owiadczyli uroczycie, e wi-
nia nie ma. Wtenczas dopiero zjawi si burmistrz Roesner, kaza rozej
si do domów, a ogldnwszy ruiny budynku szkolnego i kolegium, »le
si stao, zawoa, ale jutro rozmówi si z ks. rektorem, eby byo dobrze*.

Na razie zostawi strae »dla bezpieczestwa* Jezuitów i wysa patrole na

miasto. Bya pónoc.

§. 57. Krwawy wyrok toruski. 1724.

Tumult trwa przeszo 7 godzin, nosi znamiona potrójnej »sprawy

gardowej*, bo zniewagi Boskieg-o Majestatu, panujcej wiary katolickiej,

i gwatu publicznego. Poniewa podobne zbrodnie uchodziy dotd miastom

pruskim bezkarnie, wic burmistrz Roesner, zaniechawszy sdowych do-

chodze i kar na burzycieli, poprzesta na dobrowolnych zeznaniach

przed deputatami rady miejskiej »dla informacyi* 28 osób, któi'e 18 i 19

lipca wezwa kaza na ratusz. Widzc t bezkarno Jezuici toruscy, spi-

sali protokoy z naocznymi wiadkami tumultu, zachowujc przytem wszel-

kie przepisy procedury sdowej. Na tej podstawie zanieli do sdu królew-

skiego assesorskiego skarg przeciw »radzie i pospólstwu Torunia*, podpi-
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san przez rektora Kazimierza Czyewskiego, prefekta szkóf Marczewskiego

i dwóch braci, Marcina Wolaskiego i Jakóba Piotrowicza jako speciales

delatores. Równoczenie obesali informacyjnymi listami senatorów i panów,

oraz sejmiki przed sejmem padziernikowym zwoane, proszc o wymiar
sprawiedliwej kary.

Ju 29 lipca król podpisa pozwanie rady miejskiej w Toruniu przed

sdy assesorskie na dzie U sierpnia. Przeraeni Torunianie, rozrzucili po

Warszawie i na sejmikach rodzaj memor^^alu: Status causae, des za Thorn

am 16 Juli 1724 vorgefaUenen TumuUes. Uczynili to samo Jezuici w swej:

(jrenuina Ratiocinatio circa decretum in negotio thorunensi. Na terminie 11 sier-

pnia stanli, rezydent toruski Klossman, rektor Czyewski z O. Przanow-

svim. Poniewa zeznania ich byy sprzeczne, wic sd assesorski wyzna-

czy komisy ledcz z 23 senatorów i szlachty zoon; z tych 15 wybra
Toru. Ta, ogosiwszy prezesem swym biskupa kujawskiego Krzysztofa

Szembeka, zjechaa na miejsce 16 wrzenia, w asekuracyi 5 kompanii ko-

ronnego wojska, które rozoyo si na przedmieciach Torunia. Komend
nad wojskiem obj Jerzy Lubomirski podkomorzy koronny, który przyb}'!

w 150 di-agonów 14 wrzenia, i kaza sobie odda klucze miasta. Do 14 pa-

dziernika trwa}'^ dochodzenia, bez uycia wszelako tortur, zakoczone
»dekretem komisarskim*, który 67 uwizionych osób powierzy miastu do

zatrzymania w areszcie a do wyroku sdowego, z tych za 15 osób pole-

ci odstawi na sd do Warszawy. Burmistrz, vice-burmistrz, sekretarz,

rajce Maisner i Zimmerman i burgrabia Thomas, lubo obaow^ani, zosta-

wieni jednak na prob mieszczan, na wolnej stopie.

Sejm warszawski zajmowa si od 2—10 padziernika ywo spraw
torusk, da aby j sdzono sdem sejmowym, ale poniewa sd asse-

sorski ju przeprowadzi ledztwo, wic zostawi j przy nim, wyda je-

dnak 6 listopada uchwa, aeby wyrok assesorski wykonany by najci-

lej pod oson wojska rzpltej. Jako sd assesorski, zwikszony przybra-

niem przez kanclerza Jana Szembeka sdziów z sejmu, sdzi spraw to-

rusk od 26 padziernika i wyda dekret podpisany przez króla 30 pa-

dziernika, ogoszony 16 listopada. Skazywa on na kar mierci mieczem:

burmistrza Roesnera »poniewa ledztwa i kary za tak wielk zbrodni

zaniedba i otwarcie sprzyja tumultowi* ; yice-burmistrza Zerneckego, po-

niewa zamiast umierzy tumult, strzela kaza milicyi do studentów;

Heydera, Mohaupta, Hertla, Hausa, Krzysztofa mularczyka, Bekiera guzi-

karza, Merza i Wsa szewców »jako rzeczywistych napastników na cmen-

tarz, szkoy, kongregacye,- i kolegium toruskie 00. Jezuitów, czynnych

burzycieli i gównych sprawców tumultu*. Nadto 4 burzyciele, bluniercy

i obrazów witych podpalacze: Harwiese, Schulz, Haft i Gutbort, miesz-

czanie, skazani na odcicie prawej rki, kar miecza, powiertowanie zwok
i spalenie przez kata za miastem. Wszelako wykonanie tych kar zaleao
(wedug starego polskiego prawa) od przysigi delatorów, braci jezuickich

Piotrowicza i Wolaskiego, lub jednego z nich, w samosze t. j. z szeciu

wieckimi wiadkami, jako wymienione w dekrecie zbrodnie zostay isto-

tnie popenione.

Dekret skazywa dalej na lejsze kary 43 osób, na plagi pod prgie-

rzem 5 osób, miasto zas Toru na przyjcie katolików (wedug konsytu-

9*
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cyi 1638 r.) do poowy rady, urzdów, cechów i milicyi miejskiej, a dla

wynagrodzenia »dyshonoru Bogu i Maryi«, na oddanie 00. Bernardynom,

których w Prusach Franciszkanami obserwantami nazywano, dawnego ich

kocioa N. M. P. i klasztoru, ju koo 1540 r. na zbór i szko lutersk

zamienionego. Jezuitom wlvocu za wyrzdzone szkody, miasto zapaci

34.600 z. pruskich. W3'^konanie dekretu powierzone komisyi królewskiej

z 20 osób, z wojewod chemiskim Rybiskim na czele, która przybycie

swe w asystencyi wojska, zapowiedziaa Torunianom na d. 5 grudnia.

Za skazanymi, zwaszcza Roesnerem i Zerneckem, wstawia si listem

28 listopada) zuchwale, potem przez rezydenta Schwerina, król pruski, -
dajc skasowania dekretu, i nowego mieszanego sdu. Wzywa te (5 gru-

dnia) królów Anglii i Danii, aby razem z nim » przeszkodzili rozlewowi

niewinnej krwi chrzcijaskiej«. Rezydent gdaski Behne, zamcza króla

Augusta probami, nasa na rezydenta carskiego, którego król nie cier-

pia; nuncyusz Santini i sami Jezuici wstawiali si u króla i kanclerza

o uaskawienie burmistrza i vice-burmistrza. Gdask i Toru w kornych

suplikach bagay króla o ask. Wszystko nadaremnie, król zasania si

uchwa sejmu z d. 6 listopada, która »wie mi rce«.

Wic nuncyusz chwyci si innego rodka, tylko e niepotrzebnie

wygada si z nim przed podkomorzym Lubomirskim. Oto z pocztkiem

grudnia wysa przez jednego z warszawskich Jezuitów list do rektora

Czyewskiego, nie z rozkazem, ale z prob »...bardzo usilnie prosz Wie-

lebno Wasz, aeby swoich (braci delatorów) zmusi i przykaza im, iby
wzgldem tych dwóch mów (Roesnera i Zerneckego) od wszelkiej akcyi

si wstrzymali*. Wie o wrzekomej inhibicyi nuncyusza rozpuci w To-

runiu sam Lubomirski, który z wojskiem wszed tam 3 grudnia i zapro-

wadzi stan oblenia. Cieszyli si dyssydenci, szemraa gono szlachta,

groc Jezuitom, e skoro w tym gównym punkcie ustpi, to wykonania

innych punktów niech si nie spodziewaj. Ale wanie o wykonanie tych

innych punktów, prosi usilnie nuncyusz Lubomirskiego w drugim licie,

przez tego warszawskiego Jezuit do niego wysanym. Tymczasem co si

dzieje? Pose nuncj^usza z obydwoma listami, przyby do Torunia, bd-
cego ju w mocy Lubomirskiego, i na jego rozkaz wprost od bram)^ wpro-

wadzony zosta do niego. Wiedzc od nuncyusza o licie do rektora, za-

trzyma Lubomirski obydwa listy, i dopiero po wykonaniu wyroku, dor-

czy list nuncyusza rektorowi.

Ten ustpujc zdaniu teologów, których si radzi, i naleganiom

oburzonej na nuncyusza szlachty, poleci bratu Wolaskiemu, zoy w sa-

mosze przysig na wszystkich obaowanych, wedug podwójnej roty

w dekrecie wyraonej, d. 5 grudnia o godz. 4 w sali sdowej, zaraz jednak

prosi sdziów o darowanie ycia burmistrzom, byle katolikami zostali,

owszem pod tym warunkiem gotów wszystkim darowa, zapomnie krzy-

wdy. Korzysta z tego, po dugich wahaniach si, jeden Zernecke, któremu

na proby ony i szlachty chemiskiej, komisya przeduya termin wy-

roku do 9 grudnia, a król przysa tymczasem uaskawienie. Na 9 innych

wykonano krwawy wyrok 7 grudnia; burmistrz city o 4 rano w dzie-

dzicu ratusza, i uczczony wspaniaym pogrzebem; reszta midzy 9 a 11

rano egzekwowana przez pijanego kata, na rynku otoczonym wojskiem.
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Tego dnia wieczorem komisya wykonawcza, oddaa przy nader licznem

zebraniu kleru i ludu, koció Panny Maryi 00. Bernardjmom.

Niesychana w Polsce sui-owo toruskiego dekretu i jego wykona-

nia, thornisches Blubad przez protestantów nazwana, miaa sw przyczyn
nie w fanatyzmie Jezuitów i Polski, ale w szalbierczym ciarak terze króla

Augusta. Cticia on Polski dziedzicznej dla siebie, potem dla syna, gotów

na uszczuplenie jej granic i w tym celu ukada plany rozbioru z królem

pruskim 1710 r., z carem Piotrem 1714 r., i znów z królem pruskim 1721 r.;

ale ci mili ssiedzi woleli mie cala Polsk anarchiczn, bezsiln, ni
umniejszon, lecz siln dziedzicznoci tronu i rzdem. Wic po tylu da-

remnych próbach, powita August spraw torusk jako rodek do swego

celu. Rozumia, i utwierdzali go w tem ministrowie sascy Fleming i Man-

teuffel, e krwawy wyrok na Torunian, poruszy protestanckie dwory do

interwencyi dyplomatycznej, a moe nawet zbrojnej. Wtenczas on wykae
im bezsilno sw królewsk wobec anarchicznej konstytucyi Polski, niech

mu dopomog do odzyskania »starej« wadzy króla i senatu, a zobacz, e
przywróci protestantom, tak srodze gnbionym w fanatycznej rzpltej,

prawa z XVI wieku i zupen wolno. Stao si to, czego pragn. Przez

kilka miesicy Prusy, Anglia, Szwecya, Dania, a nawet Rosya, zarzucay

gronemi notami króla, Polsk, cesarza Karola, powoujc si na pokój

oliwski, groc armi 50.000 ludzi, a tu mier cara Piotra dnia 8 lutego

1725 r., który jeden, acz z innych pobudek, gotów by w.ystpi zbrojno,

rozbia w puch sztuczne groby i nadzieje. Jezuitom pozostao tylko

odium, nienawi spotgowana protestanckiego wiata, objawiajca si w stu

kilku pismach wspóczesnych, pokutujca jeszcze dzisiaj w rozprawach

uczonych i mowach parlamentarnych.

§. 58. Czasy >szczHwoci saskiej. 1717—1764.

Doba szczliwoci saskiej (1717—1764 r.) ujta w szlacheckie przy-

sowie: »za króla Sasa, jedz, pij i popuszczaj pasa«, a politycznego unice-

stwienia rzpltej, przerwan zostaa sukcesyjn wojn polsk 1731— 1736 r.

Konfederaci dzikowscy, partyzanci Sasa i wojska saskie, a nadewszystko

Kozacy jeneraa Lascy, a potem Miinnicha, forytujcy Fryderyka Augu-
sta III wbrew woli narodu na tron polski, ywic si wasnym przemy-

sem, lub wybierajc od na racye i porcye, i nakadajc kontrybucye za

ssprzyjanie partyi przeciwnej*, zupili do szcztu kolegia i domy jezuickie,

zwaszcza na Litwie i Bialejrusi, skd pod pozorem rewindykowania zbie-

gów, Moskwa uprowadzia do 300.000 ludu, wiele poddanych jezuickich,

a za korzyci cignione z nich przez szereg lat, paci sobie kazaa po

80 rubli od chaty, Niedo grabiey; Kozacy zniewaali Jezuitów, bili, wi-
zili, aby ukryte skarby wskazali. O. Aleksego adyeskiego, Rosya-

nina, nawróconego w akademii wileskiej, na rozkaz Mtinnicha, porwano

w nocy 1735 r. z kolegium na nipiszkach w Wilnie i w kajdanach odwie-

ziono do Petersburga. Tu »pod kijami* namawiano do powrotu do prawo-

sawia, wiziono lat kilka, skazano 1747 r. do rot aresztanckich w Sybir,

i tam on r. 1756, lub wkrótce potem, mczeskiego dokona ywota.
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Kolegium gdaskie w Schotlandzie, ucierpiawszy wiele od kul obl-
onych Gdaszczan, i rezydujcej w niem Moskwy, suyo w lipcu 1734 r.

za wizienie biskupom i panom polskim z partyi Leszczyskiego, których

po kapitulacyi miasta, 1 lipca, Milnnich zabra do niewoli. UniknM^szy jej

szczliwie wczesn ucieczk król Stanisaw, schroni si do Królewca,

a z nim 150—200 najznaczniejszych z jego adherentów, i dopiero 5 maja
1736 r

,
jako król i ksi lotaryski, opuci gocinne miasto. Przez dwa

tedy blizko lata. Jezuici królewieccy nieli duchown pomoc poniewolnym

emigrantom, byli spowiednikami króla, któr}^ na swój dwór w Luneville

przywoa na ten urzd, dla siebie i króloAvej, 00, Sebastyana Ubermano-
wicza i Jana Radomiskiego.

Dziki obcej przemocy, osiad na tronie polskim Fryderyk Au-

gust III, leniwy z natury i miernych zdolnoci, a bez wyksztacenia poli-

tycznego, król niedony. Jezuici niemieccy i woscy wychowali go na

króla pobonego, i co na owe czasy rzecz rzadka, na króla uczciwych oby-

czajów i przykadnego w domowem yciu; tego tylko dali od nich pa-

piee i August II. Edukacy za naukowo- polityczn, kierowa sam król

August II przez wybranych od siebie ochmistrzów, i za ni nie odpo-

wiadaj Jezuici. Na dworze nowego króla, uwaano ich zrazu za zwolenni-

ków Leszczyskiego, trwao to krótko. Dwór zreszt, przebywa najcz-

ciej w Drenie, tylko ostatnich lat 7, dla okupacyi Saksonii przez Fryde-

ryka II, w Warszawie, a z nim O. Guarini i niemieccy Jezuici, spowiednicy

królewskiej pary i pedagogowie królewiczów. Do polityki si nie mieszali,

wzbraniay im tego surowe upomnienia jeneraa Retza 25 lutego 1738 r.,

ponawiane przez prowincyaów. Wiadomo te, e na dworze Augusta III,

oprócz ulegoci dla Wiednia i Petersburga, nie uprawiano polityki,

a w rzpltej prowadzili j od 1744 i*. na wasn rk, nie pytajc Jezuitów,

Potoccy i Czartoryscy.

Gorsze ze grozio Jezuitom; narodowe wady saskich czasów, pija-

stwo, nieuctwo i pieniactwo. Od pierwszej ochronia ich czujno jenera-

ów, wizytatorów jeneralnych, Ignacego Diertinsa 1688—1694 r., Reinholda

Gerta* (w Koronie tylko) 1715—1719 r., i prowincyaów, i zakonna cnota.

Upicie si w domu karane byo pierwszy raz publiczn pokut i rekolek-

cyami; powtórzone, wydaleniem z zakonu; upicie si poza domem, karano

odrazu dymisy. Nawet na umiarkowane uycie trunku jako lekarstwa,

a take kawy, herbaty, tabaki, uwaanych wtenczas za i-zecz zbytku wiel-

kopaskiego, potrzebne byo pozwolenie prowincyaa. To te w adnym
pamitniku XVIII wieku, nie doczytasz si o Jezuicie pijanym. Do stou

podawano piwo, czasem miód, na wiksze uroczystoci wino, jak w uczci-

wych domach bywa.

Nieuctwa u Jezuitów nie znalaze, ale poziom naukowy ich szkó

obniy si w dobie saskiej znacznie, wzrosa zato swywola studencka,

która pomimo surowych rozporzdze nuncyusza Santini 1722 r., dokuczaa

mocno nietylko ydom i mieszczastwu, ale szlachcie, ba nawet deputatom

trybunalskim. Nie ukrywali upadku nauk i szkó jeneraowie zakonu, ale

przyczyn upatrywali w niedokadnem zachowaniu jezuickiego systemu

nauk i woali: sta wiernie przy Eatio studiorum. Przyczyny jednak byy
inne: przekwit klasycyzmu, napuszysty florydacyzm w mowie, jaskrawe
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barocco w budowie i ogólny od poowy XVII w. upadek nauk na Zacho-

dzie, w katolickich zarówno jak protestanckich pastwach, nie wyjmujc
Anglii, który si i Polsce udziela; sowiaskie lenistwo duchowe i ta oko-

liczno, e w Polsce rodowe stosunki, protekcja paska, wreszcie popu-

larno i zaufanie u braci szlachty, daway stanowisko, godno i urzdy,

do których gdzieindziej nauk i prac dochodzi trzeba byo. Wic prze-

citny szlachcic koczy! szkoy na retoryce, rzadki sucha filozofii, mate-

matyki i fizyki i to po acinie, w skromnym zakresie. Historyi, literatur

obcych i swojej, szerszych nauk przyrodniczych, nie pielgnowali Jezuici,

a wanie temi naleao odwiey i wzmocni stary system nauczania; no-

wsze te teorye filozofii potpiajc z góry jako »nowe sekty«, zabi chcieli

milczeniem, zamiast podda je krytyce i przyj co w nich dobrego. Wy-
przedzili ich w tem Pijarzy i zyskali odrazu wzicie i saw. Wic Jezuici

zerwali si do naladowania ich i wkrótce przewyszyli liczb uczo-

nych matematyków i przj-rodników, mnogoci konwiktów, bogactwem

obserwatoryów astronomicznych i gabinetów fizykalnych. Inni odznaczyli

si znajomoci historyi, wymow i niepospolit erudycy, a nauk sw
przekazali w ksigach i rozprawach uczonych potomnoci. Inni jeszcze pu-

cili si na pole publicystyki polskiej.

Z ulepszeniem nauk w szkoach, przycicha nieco swywola szkolna,

na któr narzekano powszechnie. Skary si np. wojewoda ruski August

Czartoryski w ostrym licie 4 stycznia 1733 r. do lwowskiego rektora Lu-

dera, but uczniów przypisujc winie ich mistrzów. Zapomnia sn, e za

przykadem starszych id modsi; otó w dobie saskiej, swywola podpitej

szlachty, nietylko na jarmarkach i prywatnych zjazdach, ale na sejmikach

i sejmach, na sdach nawet i trybunaach, przebraa wszelk miar. Od

niej to uczyli si swywoli studenci, pomimo surowej karnoci szkolnej,

przyprawionej chost i wydaleniem z szkó.

Pieniactwu niepodobna byo si obroni, chyba z wielk szkod ma-

jtku i sawy. Podczas wojen kozackich, moskiewskich i szwedzkich za

Jana Kazimierza i czstych do 1700 r. napadów tatarskich, równie jak pod-

czas wojny pónocnej, poszo z dymem, poniszczao wiele familijnych i pu-

blicznych dokumentów. Ratowali je wczenie Jezuici, ale nie wiedzc o tem

ssiedzi, lub spadkobiercy ich fundatorów i dobrodziejów, zajedali ich

.role, wsie cae, odmawiali wypaty legatów, albo do dóbr, bdcych w po-

siadaniu kolegiów i domów, rocili sobie prawa. Std setki sporów grani-

cznych i spadkowych i drugie setki skarg o zajazdy. Próbowali je usun
Jezuici »komplanacy«; nie zawsze si to udawao, czsto dla zawioci

sprawy uda nie mogo, std kade kolegium wiksze utrzymywao swego

Pater Procurator causarum, rzecznika sdowego, a prokuratorowie prowin-

cji polskiej i litewskiej mieszkali stale w Warszawie i w miastach, w któ-

rych odbywaa si kadencj^a trybunau. Wikaa spraw-' mono ustawi-

cznych rekursów i sdzenia tej samej sprawy w rónych forach. Przegra-

wszy proces w sdzie ziemskim, szed z nim adwersarz do grodu; gdy

i tam nie wygra, do trybunau; stamtd jeszcze móg pój do królew-

skiego sdu assesorskiego, a w kocu relacyjnego, któremu król pre-

zyduje.
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W sporach o dobra i legaty duchowne, stay jeszcze otworem sdy
konsystorskie i nuncyatury. Przy znanej przewrotnoci palestrantów sdo-

wych i sprzedajnoci wiadków, gotowych przysiga na zawoanie wicej

dajcego, woky si procesy latami i lat dziesitkami, i pochonwszy
znaczne sumy po obojej stronie, koczyy si najczciej »komplanacy«,

a to dlatego, e gdy sd czy trybuna wyda wreszcie wyrok, to wykonanie jego

zostawia stronie wygrywajcej. Std w sprawach majtkowych konieczno
zajazdów, do których uciekali si nieraz i Jezuici. Na zajazd odpowiada

przeciwnik gwatowniejszym zajazdem, albo wytacza nowy proces i tak

bez koca. Procesowali si Jezuici take z niektóremi miastami, jak np.

z Krakowem 1747 r. o prawo propinacyi piwa, z Krosnem 1762 r. o bru-

dn wod w fosach miejskich, podmywajc fundamenta kolegium; ale e
sprawy miejskie toczyy si w sdach królewskich, wic je zazwyczaj

i do prdko wygrywali. Zreszt jeneraowie zakonu upominali, aby uni-

kajc procesów, choby ze strat, usuwali spory ugod.
Ciekawsze to, e Jezuici weszli w spór midzy sob, a co ju byo

rzecz smutn i nagann, e przez wiek prawie cay procesowali si z Pi-

jarami o szkoy w sdach biskupich i nuncyatury, w królewskich i papie-

skich, a przytem odnowili stary spór z krakowsk alma mater o akademi
we Lwowie, który przegrali z ujm swej sawy.

ROZDZIA XV.

Nowe spory i procesy szkolne. 1661— 1765.

§. 59. spór o domicilum warszawskie. 1661—1721.

W podziale prowincyi 1608 r. na koronn czyli polsk i litewsk,

Mazowsze z Warszaw (ocellus EegniJ dostao si prowincyi litewskiej, z su-

sznem niezadowoleniem wielu panów koronnych i Jezuitów, którzy majc
liczne sprawy w stolicy Królestwa, mieszka musieli komor u litewskich

Ojców. Wic na kongregacyach prowincyalnych 1611, 1615, 1622, 1650 r.

prosili jeneraów, aby oddano Warszaw prowincyi polskiej, ale napróno.

Dogadzajc ich potrzebie, podarowaa 1661 r. Izabela z Tczyskich Opa-

liska, z mem ukaszem (modszym), marszakiem w. k. dworek danio-

wiczowski na przedmieciu krakowskiem z ogrodem i gruntem, odziedzi-

czony po ciotce swej Zofii z Tczyskich Daniowiczowej, prowincyi ko-

ronnej na wasno. Prowincya Marcin Olszewski prz}^czy ów dworek

pod nazw terragium varsaviense, do najbliszego kolegium w Rawie. Rektor

rawski Stanisaw Mniszek, poparty przez króla i panów polskich, stara si
u jeneraa Goswina Nikel o przemian dworku na dom zakonny. Odmówi
jenera, bo dwóch domów nalecych do dwóch rónych pi-owincyi, w je-

dnem miecie by nie moe, a naglony przez Litwinów, kaza si wynie
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ksidzu i bratu, którzy dla opieki nad now posiadoci w dworku mie-

szkali, i wróci do Rawy.
Korzystali z tego ssiedzi Adam i Franciszek Szalapscy, i zajwszy

trzeci cz gruntu, postawili dom i stajni, a zagroeni pi'ocesem od re-

ktora rawskiego, odprzedali kasztelanowi inowrocawskiemu Franciszkowi

Grzybowskiemu, któremu sd wójtowski 1701 r. przyzna budynki, grunt

za odda kaza Jezuitom. Wtenczas jenera Gonzales pozwoli kilku raw-

skim Jezuitom stale zamieszka w terragium. Bronili i tego litewscy Jezuici,

wic koronni, po mierci jeneraa Gonzalesa r. 1705, wnieli do nowego je-

neraa Tamburini i XV jeneralnej kongregacyi prob o zatwierdzenie po-

zwolenia, danego przez jego poprzednika. Jenera wyznaczy z ona kon-

gregacyi komisy, która orzeka: polscy Jezuici, niech odprzedadz terra-

gium Ojcom litewskim, ci za niech przyjm z mioci gocinn polskich,

gdy do Warszawy w swych sprawach przybd. W tym sensie wyda roz-

kazy jenera 10 kwietnia 1706 r. Dla rónych prawnych kruczków i wy-
ranej woli testatorki, aby dworek przy koronnej prowincyi pozosta, sprze-

da nie bya moebn, wic pomimo oporu Litwinów, ks. prokurator pro-

wincyi polskiej, oraz jeden ksidz i brat z kolegium rawskiego, dla prowa-

dzenia gospodarstwa, mieszkali stale w terragium. Alici 1718 roku biskup

warmiski Teodor Potocki, postanowi wybudowa tu Jezuitom koronnym
koció w. Krzya z domem mieszkalnym, nazwanym domicilium Yarsa-

viense. Wtenczas wizytator jeneralny Gert, przedoy jeneraowi wai'unki

umowy midzy prowincyami obydwoma, któr podpisali dnia 18 czerwca

1721 r. w Warszawie, prowincyaowie, litewski Sawicki i polski Szczaniecki.

Domicilium, w którem mieszkao tylko 3 ksiy z bratem, nie pi'ze-

szkadzao w niczem szkoom i pracom kocielnym Jezuitów kolegium war-

szawskiego, a byo ulubionem miejscem prymasa Potockiego, gdy dla

spraw publicznych do stolicy przybywa. W kocióku te w. Krzya,
oprócz 'mszy w. i spowiedzi, nie odprawiano naboestw wikszych, nie

mówiono kaza. Dugoletni spór polega na nieporozumieniu; koronni do-

praszali si o domicilium, o dom mieszkalny, a litewscy, w mniemaniu, e
chc mie kolegium lub rezydency, odmawiali im tego.

§. 60. Spory z Pijarami o szkoy w Warszawie i Piotrkowie.

1665-1755.

00. Pijarzy, wygnani wojn szwedzk z cesarzem 1642 r. z Czech,

Moraw i lska, znaleli przytuek w Polsce, i na mocy przywileju Wa-
dysawa IV, a z fundac3'i starosty spiskiego, wojewody krakowskiego Sta-

nisawa Lubomirskiego, otworzyli w wrzeniu 1643 r. szkoy w Podolicu,
wnet potem szkók elementarn w Warszawie. T za przywilejem Jana
Kazimierza 23 lipca 1665 r., postanowili zamieni na szko wysz z reto-

ryk, filozofi, teologi i egzegez. Jezuici mieli w Warszawie od 1598 r.

rezydency, zamienion 1608 r. na dom profesów, do którego zamierzali

pi-zyczy kolegium ze szkoami, ale dla kozacko-moskiewskiej i szwedz-

kiej wojny, zwlekali z projektem, dopiero gd}' Pijarzy otworzyli wysze
szkoy, postarali si u króla Michaa o przywilej 26 grudnia 1671 r. i o po-
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Zwolenie biskupa poznaskiego Stefana Wierzbowskiego, na kolegium

z szkoami. Protestowali Pijarzy w nuncjaturze, zasaniajc si przywile-

jem exclusionis, którego ani od papiea, ani od króla nie mieli. Reprotesto-

wali Jezuici, spór przenieli do Rzymu i wygrali go, a nuncyusz nakaza
1673 r. milczenie Pijai*om i ich obrocy, kanonikowi Markiewiczowi, któ-

rego paszkwil aciski »Rónice zda co do szkó jezuickich*, spalony na

rynku przez kata.

W stolicy pastwa, dwie szkoy mog^' swobodnie istnie i rozwija

si; niestety, trwa midzy niemi antagonizm, pojmujc}^ wietno za-

kadu w liczbie uczniów, w okazaoci popisów, w junactwie i swywoli.

Midzy uczniami obojej szkoy, pijarczykami i jezuiczj^kami, przychodzio

do zwad i krwawych bitek, std procesy w kur.yi biskupiej i nuncyaturze,

jak np. 1680 r.; nastawaa zgoda, gdy wspólnemi siami urzdzali burdy

studenckie jak 1683 i 1749 r. Odmawianie uczniów, dysputy szkolne z teo-

logii i filozofii, otwarcie jezuickiej drukarni, dostarczay materyau do no-

wych nieporozumie i wani samyche mistrzów. Nuncyusz Santini upo-

rzdkowa 1716 r. przyjmowanie uczniów do szkó, a 1723 r. rozoy dy-

sputy szkolne tak, aby nie wchodziy sobie w drog, i zaprowadzi filadel-

fi midzy zakonami warszawskimi, która polegaa na tem, e w miej
zgodzie, na dyaputj', celebry i uroczj^stoci zakonne, wzajemnie si zapra-

szay. Pomimo to. Pijarzy wytoczyli Jezuitom proces o drukarni w nun-

cyaturze 1716 r. i drugi 1735 r. w Rzymie, zakoczony ostatecznie w asse-

soryi królewskiej wygran Jezuitów. Roku 1751 zaoyli oni na wzór pi-

jarskiego, konwikt szlachecki, który nawet zasyn doborem profesorów

i uczniów i rozmaitoci przedmiotów szkolnych.

Zawzitsze nierównie i wprost gorszce, byy spory szkolne w Piotr-

kowie. Ju 1658 r. prosili Jezuici polscy jeneraa Goswina Nikel o pozwo-

lenie otwarcia kolegium i szkó w trybunalskiem miecie Piotrkowie. Dla

niedostatecznej fundacyi jenera odmówi. Uprzedzili ich tedy Pijarzy i na

mocy przywileju administratora archidyecezyi gnienieskiej, Konstantego

Lipskiego, dnia 6 lipca 1674 r., otwarli w Piotrkowie szko dla kilkunastu

uczniów. Wtenczas Jezuici postarali si o konstytucy sejmu grodzieskiego

1678 r., pozwalajc im na zaoenie kolegium i szkó w Piotrkowie. Na
razie urzdzili rezydencyjk z kaplic, bo pienidzy nie mieli, szkoy za
otworzyli dopiero 1706 r., fortelem i przy pomocy sawnego partyzanta

Adama migielskiego, ich niegdy ucznia.

Ju przeciw osiedleniu si Jezuitów, protestoway piotrkowskie kla-

sztory Dominikanów, Bernardynów i Franciszkanów; Pijai'zy za uzyskali

1682 r. laudum miejskie i dekret króla Jana 1683 r. i taki dekret prymasa

kardynaa Radziejowskiego 1691 v., przeciw przyszym szkoom jezuickim.

Po ich otwarciu, zdobyli na Augucie II dekret inhibicyjny, ale szkoy

byy ju otwarte, sprawa opara si o nuncyusza. Od jego przychylnego

dla Jezuitów wyroku, apelowali Pijarze' do Roty rzymskiej. Ta rozkazaa

20 lipca 1707 r. Jezuitom zamkn szkoy. Oni prosz o deacy na 60 dni,

tymczasem nowy nuncyusz Julian Piazza, kryjcy si przed Szwedami
w Opawie, nie wykona dekretu Roty, ale Jezuitów i Pijarów i ich szkoy
:2awezwa do zgodv.
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Wtenczas Pijarzy chwycili si taktyki almae matris: burdami i sz}--

kanami swych studentów, zmusi chcieli Jezuitów do zwinicia szkól,

a poktnie obrabiali szlacht, aby domagaa si na sejmikach i sejmie

zamknicia tych szkól. Jako od 1707—1714 r., pomimo wojny i zarazy,

powtarzay si zaczepki, napacie, bitki krwawe pijarczyków, do których

mieszali si modzi palestranci i pisarze trybunalscy, suba panów depu-

tatów i ich nadworni onierze, na uczniów jezuickich, a w lad za tem,

szy skargi do nuncyusza, szukanie patronów na dworze króla i w jego

radzie, midzy deputatami trybunau i w sejmiku sieradzkim.

Na prob Pijarów, król wydaje przeciw szkoom jezuickim drugi

dekret inhibicyjny 1710 r., a nuncyusz okada ich cenzurami, za wytocze-

nie sprawy duchownej przed forum wieckie. Gdy to nie skutkowao, Pi-

jarzy rekuruj do Rzymu. Jezuici tymczasem otrzymuj od prymasa Sta-

nisawa Szembeka i nuncyusza Benedykta Odeschalchi pozwolenie na swoje

szkoy 1712 roku, przeciw którym król wydaje trzeci dekret inhibicyjny

1713 r.

Nowa, krwawa bitka 8 grudnia t. r., w której dwóch jezuiczyków

rannych, trzech pijarczyków postrzelonych, skonia nuncyusza Grimaldi

do wydania 30 lipca 1714 r. zakazu wszystkim studentom, noszenia broni

i surowych kar na sprawców i uczestników bitel^ i rozruchów. Zaniechali

ich przez lat kilka studenci, ale zato obydwa obozy uderzay zgodnie na

ydów, albo zaczepieni, w odwecie, na palestrantów, sub i onierzy pa-

nów deputatów trybunalskich, a r. 1740 zburzj^li bonic. Pijarzy te, za-

wsze nieradzi Jezuitom, zawizali 1722 r. przeciw nim filadelfi trzech

piotrkowskich klasztorów, któr nie bez trudu rozwiza nuncyusz Santini

w Warszawie. Dopiero 1755 r., gdy przezacny ks. Dobrodziejski obj re-

ktorstwo Pijarów w Piotrkowie, zapanowaa mia, budujca zgoda mi-
dzy mistrzami i uczniami obojej szkoy i trwaa a do kasaty Jezuitów

1773 roku.

§. 61. Nowe spory o szkoy w Wilnie i Lwowie. 1722—1773.

Tej pobaliwoci, której Jezuici dla siebie dali od Pijarów w Piotr

kowie, nie mieli dla nich w Wilnie. Wychodzc z zasady, e akademia ich

zrównana z alma mater w przywilejach, posiada nie pisane, ale zwyczajowe

jus exelusionis, monopol nauczania, nie dopucili Pijarów do szkó w Wil-

nie, a spór ten dwóch zakonów i przebieg jego, jest dziwnie podobny do

sporu Jezuitów z abna mater o szkoy krakowskie.

W Wilnie osiedlili si Pijarzy 1723 roku; z fundacyi Antoniego Sa-

piehy zaoyli konwikt szlachecki 1724 r. ; wbrew zakazowi (z obawy stu-

denckich zwad i bitek) wojewody wileskiego i hetmana w. 1. Ludwika
Pocieja, Jezuitów protektora, otwarli szkoy publiczne, otrzymawszy na nie

przywilej Augusta II 1726 r. Jezuici 19 grudnia t. r. uzyskali drugi przy-

wilej króla, zatwierdzajcy prawa akademii wileskiej na równi z krakow-

sk »nawet co do wycznoci nauczania* i polecajcy Pijarom zamkn
swe szkoy. Równoczenie 1727 r. zaskaryli Pijarów w Rzymie o naduy-
cie przywilejów papiezkich, które si odnosz do pocztkowych szkó, bez-
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patnych i dla ubogiej dzisLtwy, nie za do szkó wyszyci i Ionwiltów
szlaciecliici. Ale po kilkoletnim procesie, Klemens Xn orzek d. 13 kwie-

tnia 1731 r., e Pijarzy »obowizani« s do nauczania w szkoach ubogich,

»wolno im jednak « otwiera kolegia, seminarya i konwikty. Napróno Je-

zuici wystpili, jak niegdy przeciw nim alma mater, z swojem jus exclu-

sionis. Rzym nie znalaz go w tekcie przywileju króla Batorego, odrzuci
ich apelacy i zatwierdzi dnia 30 czerwca 1733 r. wysze szkoy pijarskie

w Wilnie.

Wtenczas Jezuici przenieli spraw, jak to uczynia z nimi 1638 r.

alma mater, do sdów królewskich. Poniewa niezalenie od dekretów rzym-
skich i przed nimi, August II, przyznawszy akademii wileskiej jus exclu-

sionis, zamkn kaza Pijarom szkoy, a oni tego nie uczynili, wic Je-

zuici, przeczekawszy burzliwe czasy bezkrólewia i wojny sukcesyjnej, wnie-

li 1737 r. prob do Augusta III, aby przez instygatora kor. Burzyskiego,
wykona dekret ojcowski. Jako król zawezwa Pijarów przed sd assesor-

ski na 27 marca 1738 r., a gdy si za rad O. Stanisawa Konarskiego, na
termin nie stawili, zasdzi ich zaocznie na zamknicie jakichkolwiek szkó
w Wilnie. Pijarzy szkó nie zamknli, otwarli konwikt, wdali si podczas

sejmu 1738 r. w polemik broszurow z Burzyskim, Jezuitów za zaskar-

yli w Rzymie, e zakoczon tam spraw, wznawiaj przed forum wie-
ckiem. Wtenczas Jezuici ponowili prob u króla, aby marcowy wyrok
assesoryi wykona rozkaza. Ale Pijai'zy, znów za rad Konarskiego, zam-
knli 1741 r. drzwi swego domu przed wykonawcz komisy królewsk
i udali si pod opiek nuncyusza Serbelloni. Ten jednak, majc ju wska-

zówki z Rzymu, przywoa Konarskiego, i przez niego rozkaza prowin-

cyaowi i Pijarom wileskim, zamkn w 15 dniach szkoy, w przeciwnym
razie rzuci interdykt na ich koció, zoy z urzdu przeoonych, uwizi
kae profesorów. Radzi nie radzi zamknli Pijarzy w wili Zielonych wit
20 maja 1741 r. szkoy, ale nie konwikt, lubo w nim byo dwóch tylko

uczniów, bo tak radzi Konarski.

O ten konwikt, do którego uczszczali take eksternici, toczy si
proces w assesoryi, z uprzykrzeniem wszystkich, lat jeszcze 12. Dopiero za

wdaniem si ksit Radziwiów, Michaa, Stanisawa i Karola, stana
w Niewieu, midzy rektorem akademii wileskiej Jurah a prowincya-

em pijarskim Trzeszkowskim ugoda, moc której Pijarzy zrzekaj si raz

na zawsze szkó publicznych w Wilnie, akademia za pozwala im mie
prywatny konwikt na 24 uczniów i 6 ubogich. Ugod t przyj sd asse-

sorski i jako swój wj-rok ogosi 8 padziernika 1753 r. ku zadowoleniu

wszystkich.

§. 62. Spór lwowskich Jezuitów z Pijarami o konwikt, z alma mater

o akademi lwowsk. 1747—1764.

Ju 1725 r. próbowali Pijarzy osiedli si we Lwowie, otworzy, je-

eli nie szkoy publiczne, to prywatny konwikt szlachecki. Zapobiegli

i temu Jezuici. Jak r. 1725 arcybiskup Jan Skarbek, tak 1745—1749 roku,

gdy Pijarzy znaleli w sufraganie lwowskim Samuelu Gowiskim, funda-
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tor, w przeoonej za PP. Sakramentek, Zofii Cetnerównej, opiekunk,

arcybiskup Mikoaj Wyycki, zabroni im osiedlenia si wewntrz lub ze-

wntrz murów miasta.

Pijarzy za rad Konarskiego, udali si do króla, i uzyskali przywi-

lej 14 listopada 1748 r. na konwikt lwowski dla 18 uczniów. Arcybiskup

odrzuci przywilej, jako ob malam informationem et óbreptitie obtentum i trwa

przy swym zakazie. Zato uzyskali Pijarzy w Rzymie, list Benedykta XIV
z d. 21 lutego 1749 r., nakazujcy arcybiskupowi uyczy pozwolenia Pi-

jarom na rzeczony konAvikt. Ale Wyycki, z starost lwowskim marsza-

kiem w. k. Jerzym Mniszciem, przedoyli papieowi trudnoci miejscowe,

jak ciasnota miasta, obawa rozruchów studenckich; Jezuici za, aby kon-

wikt Pijarów zbytecznym we Lwowie uczyni, otworzyli 1749 r. konwikt

szlachecki przy ulicy Ruskiej, w domu Glowera, zakupionym jeszcze 1725 r.

jedynie dlatego, aby go Pijarzy nie nabyli. Papie jednak domaga si
przez nuncyusza pozwolenia od arcybiskupa. Wyycki nie ustpi, zasa-

niajc si prawem kanonicznem i soborem trydenckim, listami wielu ma-

gnatów przeciwnych konwiktowi pijarskiemu, i gotowoci króla odwoa-
nia swego przywileju, doda jednak, e jeeli papie sam raczy wyda roz-

kaz otwarcia pijarskieg'o konwiktu, to on podda mu si najuleglej. Jako
Benedykt XIV brewem 24 maja 1750 r., da tyle upragnione pozwolenie

Pijarom, a Wyycki wystawi im konsens 1751 r.

Gdy si ta sprawa traktowaa w Rzymie, wyszed za staraniem ar-

cybiskupa i Jezuitów dekret sdu assesorskiego z d. 1 marca 1750 r., po-

zywajcy Pijarów i Gowiskiego do oddania królewskieg^o przywileju

z r. 1748, jako niewaneg^o i zabraniajcy Pijarom nowej fundacyi. Ale ci

za rad Konarskiego, budow kolegium prowadzili dalej, a Gowiski spo-

rzdzi formalny akt fundacyjna' 17 lipca 1756 r. Wtenczas wytoczyli Je-

zuici, nowy proces Pijarom w assesoryi o nieprawne, z szkod szkó ich

i konwiktu, otwarcie kolegium, ci za w odwecie zaskaryli Jezuitów, e
wbrew przywilejom Stolicy w. przeszkadzaj im w otwarciu kolegium.

Assesorya przyznaa 21 stycznia 1758 r. Pijarom prawo otwarcia prywat-

nego konwiktu, byle wystawili rewers, jako szkó publicznych we Lwowie
nigdy nie otworz. Aby temu skutecznie zapobiedz, postanowi rektor

lwowski O. Wereszczaka, na mocy przywileju Jana Kazimierza 1661 roku,

który nigdy skasowany nie by, oraz nowego przywileju Augusta III, dnia

18 kwietnia 1758 r. i buli erekcyjnej Klemensa XIII d, 24 marca 1759 r.,

które zabiegami swymi uzyska, zamieni wysze szkoy lwowskie na aka-

demi, i na mocy jej prawa exclusionis, zmusi Pijarów do zamknicia na-

wet konwiktu. Dla przygotowania za opinii publicznej, rozrzuci gsto
w lecie 1759 roku »Dyskurs dwóch ziemianów, z okazyi bulli od Ojca w.
Klemensa XIII na lwowsk akademi*, w którym zapatrywania prawne Je-

zuitów na t kwesty rozwija, a zarzuty almae matris, spokojnej poddaje

krytyce.

Alma maer jednak, podniosa krzj^k protestu i uzyskaa przez swych
delegatów u króla, zawieszenie przywileju kwietniowego, pozwolenie na
nowy proces przeciw Jezuitom i dwa inhibicyjne dekreta 19 lipca i 18 wrze-

nia 1759 r., zabraniajce im podczas trwania procesu otwarcia akademii,

nadawania stopni i prowadzenia budowy nowego pawilonu. Dwaj kate-
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dralni kanonicy lwowscy', Opejdowicz i Leon Sierakowski, zaprotestowali

10 wrzenia 1759 r. w aktach kapitulnych przeciw jezuickiej akademii we
Lwowie; uczynia to samo, najprzód 10 wrzenia szlachta woyska i czer-

nichowska, potem 10 listopada krakowska, 22 listopada owicimska i Za-

torska. Wprawdzie Jezuici postarali si o reprotestacy 121 szlachty wo-
yskiej 10 listopada i 14 szlachty bieckiej w marcu 1760 r., ale na mao
si to przydao. Prymas bowiem Wadysaw ubieski, biskup krakowski

Sotyk, liczni senatorowie stanli, uproszeni przez ni, w obronie almae

matris, ona za przygotowaa lwowskiej akademii cios »w kuryi kamery
apostolskiej* uzj^skawszy monitorium, zabraniajce Jezuitom pod kar su-

spensy i ekskomuniki, otwarcia akademii lwowskiej.

Ale miaego animuszu rektor Wereszczaka, nie troszczc si o de-

krety, inhibicye i protesty, via facti idc, przeznaczy dzie 11 grudnia

1759 r. na uroczyste otwarcie akademii lwowskiej, i po solennem naboe-
stwie, podczas którego nie obeszo si bez protestu almae matris i wyrzu-
cenia z kocioa protestujcego akademika Jankiewicza, promowa w auli

szkolnej, wobec episkopatu i kleru 3 obi'zdków i obywatelstwa lwowskiego,

6 studentów, midzy nimi poet Franciszka Karpiskiego, do doktoratu fi-

lozofii i bakalaureatu z teologii, i odtd corocznie powtarzay si promo-

cye do stopni akademickich a do 1764 r., w którym ich zaniechano, ale

nazwa akademii pozostaa a do kasaty 1773 r.

O. Wereszczaka zwyciy, ale oburzy przeciw Jezuitom prymasa
i biskupów wszystkich, krom lwowskiego arcybiskupa Wacawa Sierakow-

skiego, i ci promocyi lwowskich nie uznali i klerowi swemu stara si
o nie zabronili. Oburzy biskupie kapituy koronne, prawie wszystkie, i
te z wy wspomnianemi województwami zawizawszy filadelfi przeciw

Jezuitom, zarzuciy protestami grody i uchwaliy nie uzna promocyi

lwowskich i nie przyjmowa do swego grona, do praatur i innych godno-

ci, promowanych we Lwowie kandydatów. I to powszechne rozjtrzenie

umysów, spotgowane polemik broszurow, równie liczn jak za króla

Zygmunta III, acz mniej zgryliw, z której wcale powan jest obrona

Propugnaio jurium ze strony almae matris, wywoane zostao wtenczas,

kiedy zakon przeladowany ciko i wygnany (1759 r.) z Portugalii, a za-

nosio si na to samo we Francyi i innych pastwach burboskich, Byo
to roztropne? Susznie przygania rektorowi Wereszczace zacny i Jezuitom

yczliwy prymas ubieski, piszc 24 padziernika 1760 r. do arcybiskupa

lwowskiego Sierakowskiego. »Jeeli za kied}^ to w tym czasie wanie
niedogodnym propter Societatem, przystaoby collegio leopoliensi via facti aka-

demii swojej nie utrzymywa, zachowujc si raczej w granicach skro-

mnoci*.

Tymczasem assesorya królewska badaa prawa i przywileje almae

matris, jej córki, akademii zamojskiej i » mniemanej* akademii lwowskiej.

Ostateczna rozprawa trwaa od 10—24 lipca 1761 r. i skoczyo si odesa-

niem sporu do sdów relacyjnych, którym król przewodniczy. Ale znka-
nemu wiekiem, mierci ony, zajazdem Saksonii, groc wojn domow
dwóch partyi w Polsce królowi, nie pilno byo spór akademicki rozstrzy-

ga; umar, zanim do tego si zabra, na parali w Drenie 5 padziernika

1763 r. Sejm konwokacyjny w maju 1764 r., zatwierdzajc przywileje aka-
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clemii, ignorowa lwowsk, istniaa ona via facti dalej, ale promocyi zanie-

chaa, a Pijarom nie zdoaa przeszkodzi w otwarciu konwiktu.

§. 63. Smutny koniec sporu z Pijarami lwowskimi. 1761—1765.

Aby udaremni moliwy zamach jezuickiej akademii, która de facto

istniaa, na swój konwikt, zaskaryli Pijarzy Jezuitów do kur^i kamery
apostolskiej o przeszkadzanie im w budowie konwiktu i uzyskali monito-

rium z d. 3 kwietnia 1761 r., zabraniajce Jezuitom lwowskim pod cenzu-

rami, wszelkich przeszkód w budowie i wszelkich nka Pijarów. Nie wy-
stpili jednak z niem a 1763 r., gdy arcybiskup lwowski Wacaw Siera-

kowski, odbywajc urzdow rewizy aktów fundacyjnych we wszystkich

klasztorach. Pijarom naznaczy dzie 10 marca, a tymczasem kaza zaprze-

sta budowy. Wtenczas oni fiskalnemu promotorowi okazali owe monito-

rium z 1761 r. owiadczajc, e do rewizyi fundacyjnych aktów nie do-

puszcz. Promotor zaslcarzy ich do sdu arcybiskupiego; oni na termin nie

stanli. Wic arcybiskup wezwa ich przed swój sd powtórnie d. 23 maja

1763 r. i ponowi zakaz budowania. Oni zaskaryli promotora do kuryi ka-

mery apostolskiej, uzyskali przeciw niemu pozew 24 sierpnia 1763 roki;,

a gd}"- ten nie otrzymawszy pozwu, na termin nie stan, wnieli 22 listo-

pada 1764 r. przeciw niemu i Jezuitom lwowskim skarg do sdu Signa-

turae justitiae. Ta zawezwaa obie strony do przedoenia praw i przywile-

jów swoich na koniec marca 1765 r.

Wobec przeniesienia przez Pijarów sprawy do Rzymu, arcybiskup

Sierakowski zaniecha przeciw nim procesu, a Jezuitów odesa take do

kuryi kamery apostolskiej. Oni istotnie uzyskali tam przeciw Pijarom mo-

nitorium inhibicyjne z d. 22 czerwca 1763 r., dorczone im d. 30 lipca t. r.,

a gdy ci budowali konwikt dalej, zapozwa ich 9 padziernika 1764 r. au-

dytor kuryi Serra przed sd swój w cigu dni 60, i rozkaza zburzy to,

co od 30 lipca r. z. wybudowali, groc wyrokiem in contumaciam. Wten-
czas, jak ju nadmieniem, Pijarzy przenieli 22 listopada 1764 r. spraw
do Signatura justiciae, a równoczenie zaskaryli Jezuitów przed nowym
królem, e oni pierwsi, lekcewac sdy i magistratur}'- polskie, spór

o konwikt lwowski przenieli do sdów rzymskich, co byo nieprawd, jak

im to wykaza lwowski rektor Borowski, w memoryale podanym królowi

1765 r. i prosili o rozsdzenie sporu.

Król Stanisaw, porozumiawszy si z nunc^^uszem i jeneraem Jezui-

tów Ricci, usun najprzód 1765 r. spraw z pod sdu Signaturae, przyj
w sw protekcy kolegium pijarskie we Lwowie, pochwali fundatora Go-
wiskiego, Pijarów zachci do nauczycielskiej pracy, a Jezuitom zostawi

mono »remonstracyi«. Poda j prokurator prowincyi O. Przyuski kró-

lowi w kilku memoryaach, napróno, a ju najniepotrzebniej wytoczy t. r.

Gowiskiemu proces w trybunale lubelskim, jako fundacya jego przeci-

wn jest konstytucyi sejmu 1635 r. i dlatego zniesion by powinna, i prze-

gra go.

Zwycistwo Pijarów lwowskich byo zupene. Jezuici, oprócz upoko-

rzenia, przyzna si byli powinni do dwóch bdów: raz, e opierali si
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1749 i 1758 r. prywatnemu konwiktowi Pijarów, chocia ci zarczali im
i królowi, i szkól publicznych nie otworz; powtóre, e nie umiejc zo-

ryentowa si w uowem swem pooeniu, wytworzonem usposobieniem

króla Stanisawa i atmosfei- jego dworu, usyszawszy jego wyrok, nie

umilkli, ale zarzucali go memoryaami, a w dodatku wywlekli spór na try-

buna koronny. Wogóle mówic, spory szkolne Jezuitów z alma mater i Pi-

jarami, przez lat dziesitki zawzicie prowadzone, uwaa naley za uje-

mn stron ich dziejów w Polsce, bo wolnoci nauczania, jakiej dla siebie

dali, uyczy nie chcieli Pijarom, zato nie oszczdzili im tych przykroci,

jakich sami od alma mater doznali. Prawda, e wiele tu ka naley na

karb ówczesnych korporacyjnych ambicyi, na bdy czy winy almae matris,

które jej wani profesorowie podnosz, i Pijarów, którzy wciskali si do

miast, gdzie ani byli potrzebni, ani podani.

§. 64. Prace kapaskie i misyjne. 1648—1773.

Weselsze to, co Jezuici dla utwiei-dzenia i rozkrzewienia wiary ka-

tolickiej, a tem samem podniesienia kultury, midzy ludem zwaszcza,

zdziaali. Przy kocioach swych zakadali bractwa Opatrznoci, Dobrej

mierci, od 1718 r. Serca Jezusowego, a gdzie mieli szkoy, kongregacye

maryaskie dla studentów, szlachty, mieszczan. W dobrach swych pobudo-

wali gsto kocióki i cerkiewki unickie, a ksia prokuratorowie folwar-

ków, byli tu misyonarzami. Nieodaowana szkoda, e obok wity, nie

zakadali szkóek, choby czytania tylko i rachunku. Wiksze kolegia,

zwaszcza na Rusi, utrzymyway 2—4 misyonarzy z wozem, komi i przy-

borem podrónym, którzy rozjedali si w blisze i dalsze okolice z ka-

zaniami misyjnemi dla ludu, albo te kapelanowali w obozach, stannicach

Icresowj^h, i na wojnie.

Do kolegiów naleay oprócz rezydencyi, domy i stacye (chwilowe

domy) misyjne, z fundacyi szlachty, czasem mieszczan i samyche Jezui-

tów powstae. W wieku XVIII byo tych domów misyjnych przeszo 200

(patrz map 1-sz). Nadto król Stanisaw Leszczyski z córk Mary, kró-

low francusk, na proby spowiednika swego O. Ubermanowicza, legowa
lvOutraktem fundacyjnym w Warszawie dnia 11 sierpnia 1750 roku, sum
40.000 czerw, zlot., od której :-oczny procent 2.000 czerw. zot. przeznacza

na wielkie misye pokutne ad poenitentiam. Dawao je 16 Jezuitów, po 4 razy

rocznie w 4 prowincyach: Maopolsce, Wielkopolsce, na Rusi, i w Prusach

przez 2 lub 3 tygodnie, przygotowawszy wprzód katechizacy lud do 8—10
dniowych kaza. Podobne misye urzdzali Jezuici ju pod koniec XVI w.,

ale sporadycznie, teraz od 1750 r., ujli je w pewien system i metod, któ-

rej trzymaj si mis^^onarze jezuiccy w Galicyi i indziej po dzi dzie.

Oprócz ludowych, byy take misye nadworne, aulicae, na które, jak

ju wspomniaem wyej, bardzo niechtnie i tylko dla znacznych dobro-

dziejów lub fundatorów zakonu, pozwalali jeneraowie. W pierwszej poo-
wie XVIII wieku byo tych misyi ledwo kilkanacie, pomnoyy si za

króla Augusta III. Zazwyczaj mieszkao przy dworze dwóch lisiy, albo

ksidz z bratem.
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Praca misyjna Jezuitów sza take poza granice Polski. A najprzód

do ssiedniej Modawii, gdzie obok 7'000 katolików Wgrów, w 33 osa-

dach i tylu kocioach, obsugiwanych od XIV wieku przez 00. Francisz-

kanów, w XVII wieku take przez Jezuitów wgierskich, mieszkao do

3.000 Polaków i Rusinów, ju to suc na dworze i w wojsku hospodara,

ju to jako robotnicy i pasterze. Korzystajc z yczliwoci dla Polaków

hospodara Wasyla Lupula, fundowa 1646 r. Jezuita kleryk Marcin Brzo-

zowski, misy polsk dla Modawii, Wooszy i Bessarabii, zapisem 12.000 z.

na dziedzicznym Kocku, nalecym do kolegium kamienieckiego. Nieba-

wem zaoono stacye misyjne w Kutnarach i w Jassach. Dla ustawicznych

jednak intryg na dworze jasskim, zmian hospodarów i wynikajcych std
rozruchów wojennych, dla niepewnoci i niestaoci stosunków, i Moda-
wi »polem przepiói'czem« nazwano, i dla powszechnego zuboenia kraju,

misya modawska nie rozwina si nigdy, a przerywan bya czsto. Utru-

dniaa jej rozwój otwarta niech i czste intrygi misyonarzy franciszka-

skich, zwaszcza prefektów misyi, a czasem podjudzonych przez nich bi-

skupów bakowskich, tak, e nieraz hospodar lub jego urzdnicy, Jezuitów

brali w obron. W Jassach np. nie dozwolili Franciszkanie Jezuitom adnej
pracy, z wyjtkiem cichej mszj^ w., a gdy ci chcieli postawi wasny ko-

cióek, przeszkadzali temu na dworze hospodara i w Rzymie. Ograniczy
prac Jezuitów do klasy najuboszej, do Polaków i Rusinów ; dokuczaniem,

skargami i procesami zmusi ich do opuszczenia Modawii, to by ich cel

widoczny.

Wród tylu trudnoci, od 1650 r. do wojny tureckiej z Polsk 1672 r.

pracowali na modawskiej misyi: 00. Stanisaw Szczytnicki, Jakób obta,
Stanisaw Bobrowski, Stanisaw Bieniecki, Sebastyan Basiewicz, Pawe Ula-

nowski, brat Kurowski; otwarli nawet szko w Kutnarach, a wgierscy Je-

zuici Bek i Desi, pomagali im w pracy w osadach wgierskich. Od wojny
tureckiej 1672 r. nastaa przerwa lat 30, ale ju w rok po pokoju karo-
wickim, wskrzesili j 1700 r. 00. Wierzchowski i Zielonacki, podtrzymy-

wali za kolejno, Marcin Kiernoycki, ótowski, Krzywicki, Pawe Ula-

nowski. W Jassach 1705 r. otwarli nawet szko. Uczony tumacz Porty,

Grek, Mikoaj Maurocordato, zostawszy 1710 r. hospodarem, nada misyi

egzystency prawn i przyj w opiek. Przez rok blizko, od marca 1710

do lutego 1711 r. 00. Kiernoycki i ótowski, byli kapelanami obozowymi
3.000 Polaków z partyi Leszczyskiego; jego za, gdy jecha do Karola XII
do Benderu, przyjmowali 1713 r. Witali te 1712 r. wielkiego posa do

Turek, Stanisawa Chomentowskiego z jego wit; posów królewskich do

Porty, jak : Pawa Benoego, skpca bezlitosnego dla jeców i branek 1742 r.,

opuskiego, gdy t. r. wraca z Krymu, mai-grabiego des Issarts, posa fran-

cuskiego 1746 r. i t. d.

Wojna moskiewsko-turecka rozegnaa w czerwcu 1711 r. misy na
czas krótki, ale intrygi prefekta misyi Romualda Caldi, spowodoway
przerw misyi 1727—1729 r. i drug 1737—1740 r. I znów 00. Rgarski,
Rzuchowski, Niezioyski, Kozicki, Pakowski, Krzywicki, Parzechowski, ten

do 1750 r. i napisa »History misyi modawskiej*, która dotd w rkopi-
sie, Cwynarowicz, Szomowski, Grajewski, Micha Piotrowski i Zaleski, apo-

stouj kolejno, wyszukujc po wioskach, lasach i pastwiskach Polaków

JEZUICI W POLSCE, 10
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i Kusinów, i znoszc przykroci od Franciszkanów i ubóstwo tak wielkie

e raz po raz opuszcza musieli misy, abj'^ u podolskiej i ruskiej szlachty

i rektorÓAv jezuickich, wyebra zapomog.
W lecie 1768 r. konfederaci barscy i wiele szlachty, uchodzc przed

Moskw i hajdamakami, schronio si na Wooszczyzn. 00. Piotrowski

i Zaleski, nietylko opatrywali ich potrzeby duchowne, ale z ubóstwa swego

ratowali ndz wielu. W r. 1770 rosyjskie wojska zalay Modawi. Sia od

nich wycierpieli misyonarze Sikorski i Sasimowski, nareszcie ograbieni

z wszystkiego, opucili misy 1772 r. na zawsze.

W Krymie bywao 40—45.000 Polaków i Rusinów, jeców, niewol-

ników, sug i wolnych ludzi, trudnicych si handlem i zarobkiem. Nieli

im pomoc religijn Jezuci, którzy dostali si do niewoli tatarskiej, jak 00.

Zgoda, Szomowski, Wybierek, Wojciech Mogilnicki, zabity w powrocie do

Polski od Kozaków w ucku. Ci, kupiwszy u hana wzgldn wolno,
urzdzali ruchom misy po pówyspie, wyszukujc po aulach chrzecijan,

chrzczc dzieci, dajc luby, spowiadajc od 30—40 lat nespowiadanych

cieszc winiów i jeców, a wszdzie szpiegowani i nkani przez Tata-

rów i naraeni na zakane choroby. Nie wiele pomóg skromny zapis-

4.343 zp. królowej Ludwiki Maryi 1654 r. dla misyi krymskiej. Od czasu

do czasu tylko, jako kapelani goca polskiego do Tatar, przybywali Je-

zuici do Krymu, jak: 00. Pawe Ulanowski 1654 roku, Pawe Kostanecki

1682 r. Ten podczas wojny tureckiej, na dwa zawody 1685 i 1687 r. wrzu-

cony do wizienia, skazany by na mier, ale przekupieni przez chrze-

cijan stróe ydzi, uatwili mu ucieczk; 4 sierpnia 1687 r. pisa ju z Ja-

rosawia do vice-jeneraa zakonu Tamburini, proszc dla siebie o misy
perska.

Duej od tamtych, bo przez lat 18, apostoowa w Krymie O. An-

drzej Zielonacki, a ywot swój misyonarski zapiecztowa mierci na po-

sudze zapowietrzonym 17 wrzenia 1706 r. pochowany w cerkwi w Bak-

czyseraju. Król Jan i hetman Jabonowski, przysyali mu roczny zasiek

500 zp., z których utrzymywa szpital i ratowa ndz jeców. Od 1711 r.

misyonarze modawscy dochodzili do Krymu, majc punkt oparcia w Bak-

czyseraju i Kaffie, w domu misyjnym francuskich Jezuitów, zostajcych

pod opiek Francyi. Spotykamy tam 1721—1723 r. O. Zacherl, 1726—30 r.

O. Niezioyskiego, 1731 r. O. Antoniego Czackiego, który jak si zdaje,

przyby z posem polskim do hana. W r. 1742 zjecha do Krymu O. Bo-

rowski w charakterze goca królewskiego do sutana i hana, ale dla in-

trygi starego wojewody mazowieckiego Poniatowskiego, zmuszony by
przyczy si do francuskich Jezuitów, i niós pomoc duchown dla Pola-

ków krymskich. O materyaln pomoc i o firman sutaski na oddanie i od-

nowienie katolikom kocioa w. Piotra w Kaffie, baga w obszernym me-

moryale do króla Augusta III i senatu, ale napróno, w katalogach bo-

wiem jezuickich po roku 1744, nie znajduj ju adnej wzmianki o misyi

krymskiej.

W Konstantynopolu pierwsz sta misy z 5 Jezuitów, zao-

y 1583 r. Grzegorz XIII, pod opiek posów Francyi i Wenecyi. Misya ta

z Francuzów, Wochów, Niemców zoona, za Ludwika XIV kwitnca,

otwara domy w Stambule, na wyspach Chios i Naxos, w Atenach, Alepie
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i Smyrnie i ma wasn history. Wic te i Jezuici polscy, pod nazw
Franków, znajdowali u francuskich braci przytuek i opiel^, tern potrze-

bniejsz, e dla czstych wojen turecko- polskich, le byli widziani u Porty.

Królowa Ludwika przeznaczya 1654 r. i dla konstantynopolskiej misyi

skromny fundusz. Wic t. r. z posem polskim Bieganowskim, uda si do

stolicy padyszacha, O. Stanisaw Solski, Kaliszanin, znakomity matematyk,

(któremu towarzyszy mody Jan Sobieski, std datuje si przyja króla

Jana III z tym Jezuit), i przez lat 8 pracowa dla Polaków i Rusinów.

Odszukiwa ich musia na galerach, na targach niewolników, po domach
tureckich i sturczonych ju (poturmaków) w szeregach wojskowych. Ale

tysice niewiast polskich po haremach, lub jako niaki dzieci tureckich,

zostaway bez pomocy, bo wszelkie zblienie si do nich, grozio im i mi-

syonarzowi mierci. Take Ormianom i Grekom, wyuczywszy si ich j-
zyka, wiadczy O. Solski duchowne usugi. Póniej nieco, w 1680 r. apo-

stouje w Stambule misyonarz modawski O. Franciszelc Malechowski. Król

Jan uywa go do politycznej akc^ z Porta, on za sprzykrzywszy to so-

bie, wróci 1686 r. do Suczawy i tam, yjc z pracy przy niwie i w polu,

dokona misyonarskiego zawodu. O. Krusiski, misyonarz perski, przez ja

ki czas 1710—1712 r. pracowa dla katolików w Auatolii, Party i, Mezopo-

tamii, Chadei, Karmanii, Palestynie, Syryi, w czci Arabii i w Grecyi,

równie jak 00. Gociecki i Kiernoycki, którzy bdc kapelanami w. po-

sa do Porty, Chomtowskiego, od 1712—1714 r. przebywali w stolicy.

Pewniejsz podstaw otrzymaa konstantynopolska misya w XVIII w.

Sufragan warmiski Jan Kurdwanowski, przeznaczy dla niej 1715 roku

sum 12.000 zp., któr O. Szczaniecki, drog skadek podniós do 15.000 zp.

i ulokowa na kolegium stanisawowskiem. Z funduszu tego id misyona-

rze polscy do Konstantynopola: 00. Antoni Polikowski 1724—1726 r., Jó-

zef Sadowski 1731 r. Ten wada 6 jzykami, a pracujc dla wszystkich

»nacyi«, nawróci wiele Ormian. Oburzeni tem schizmatycy, rzucili si na

nich i wywoali rozruch krwawy 1744 r. Wic rezydujcy w stolic}^ arcy-

biskup kartageski, jeneralny przeoony misyi na Wschodzie, zaskary
go o nieroztropn gorliwo w Propagandzie i u jeneraa zakonu Retza.

O. Sadowskiego odwoa prowincya polski Dunin, przysyajc O. Wojcie-

cha Szymanowskiego na jego miejsce. On jednak, udawszj^ si do Rzymu,
broni swej sprawy dzielnie, r. 1747 widzimy go znów w Konstantynopolu

przy dawnych pracach a do 1755 roku, w którym dla wieku i braku si,

wraca do Kamieca i tam, obsugujc zapowietrzonych, umiera 1760 roku.

Miejsce jego w Konstantynopolu zaj O. Franciszek Czczkiewicz.

P e r s y , jako naturalnego na Wschodzie wroga Turcyi, braa w ra-

chub liga papiey i ksit chrzecijaskich w XVI wieku; pragnli

wcign je w wojenne swe plany Wadysaw IV i król Jan. Chodzio za
o to, aby szacha perskiego nakoni do wydania wojny Turkom, zatrudni

ich na Wschodzie, aby tem atwiej pokona na Zachodzie. Sejm 1646 roku

udaremni plany Wadysawa, a król Jan nie zdoa zniewieciaych sza-

chów pchn do wojny tureckiej, ale zyskaa na tem misya perska, powie-

rzona jeszcze 1604 r. przez Klemensa VIII Karmelitom bosym.

Przyszli im w pomoc Dominikanie i Kapucyni, a 1647 roku Jezuici

francuscy, do których przyczyli si 16.54 roku O. Tomasz Modzianowski

10*
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i brat o, z fundacji (15.000 zp.) królowej Ludwiki Maryi, i pod opiek

polskiego posa Ilnicza do szacha Abasy II, niewieciucha, jakim by take
syn i nastpca jego Sulejman, zmary 1696 r. Wic te posowie polscy II-

nicz 1647 r., rotmistrz Grudziecki 1666 r., Stanisaw Swiderski 1670 r. po-

wrócili z niczem do Polski. Król Jan, po wiktoryi wiedeskiej, utrzymy-

wa stayci rezydentów w Ispahanie. Byli nimi zrazu kupcy ormiascy,

poddani szacha, ale gdy ci, o swycli zyskach mylc, wynajmowali si per-

skim kupcom jako przemytnicy towarów do Europ}^ przysya rodowitych

Polaków, dla ich za informacyi o prawach i zwyczajach na dworze ispa-

haskim, zaoy Jezuitom polskim misy w Szamachi 1684 r. Dwaj z nich,

00. Jan Gostkowski i Franciszek Ignacy Zapolski przybyli 1690 i 1693 r.

jako rezydenci królewscy. Szacha Sulejmana do wojny tureckiej nie nako-

nili, ale Gostkowskiemu udao si ksicia gruziskiego Sanazarli hana, na-

mówi do podniesienia ora przeciw TurlvOm nad Euxinem i Araxem. Au-

gust II mianowa znów O. Zapolskiego swym rezydentem w Persyi 1700 r.,

i zaoy dom misyjny w Gaudzie.

W domu tym i w nabytym od francusl^ich misyonarzy domu w Ery-

wanie, zamieszkali od 1700— 1703 r. 00. Jan Reut, Pawe Wrociski i brat

Aleksander Kulesza, pracujc dla kupców polskich i litewskich, dla zbie-

gów polskich z niewoli tureckiej i Ormian unitów, gnbionych przez swych

braci schizmatyków. O. Zapolski tymczasem, uzyskawszy u szacha Husejna

wolno religijn dla katolików, a dla Jezuitów w Gaudzie bezpieczny po-

byt, wraca do Polski, gdy go w miasteczku Sawa mier zaskoczya 3 li-

stopada 1703 r. W rok potem O. Reut, uda si take do Polski po skadki

dla misy i erywa8lviej, wróci 1706 r. do Persyi, mis3'^ w Gaudzie odda
1710 r. z rozkazu Propagandy 00. Kapucynom, dla misyi jednak polskiej

niewiele zdziaa, bo prowincya Wdziemborski, uwaajc j za niepoyte-

czn, fundusz jej obróci chcia na misy konstantynopolsk; zdzierstwa

te Persów i dokuczliwoci Ormian schizmatyków utrudniay prac. W krót-

kim czasie pomarli obydwaj misyonarze.

Na ich miejsce przyby do Erywanu 1714 r. dowiadczony misyonarz

na Wschodzie O. Tadeusz Krusislii, w rok póniej O. Micha Wieczorkow-

ski, jako rezydent króla Aug. II, ale drapieno perska i nienawi ormia-
ska, udaremniy wszelk prace misyjn. O. Wieczorkowski widzc, e tylko

wietny tytu i zoto co znacz na dworze szacha, wróci do Polski 1719 r.

wiozc z sob suplik arcybiskupa, 70 misyonarzy i 15.000 katolików per-

skich do ki'óla, aby litujc si nad ich dol, wyprawi ^osobisto znaczn*,

jako swego posa do Ispahanu, dla ich obrony. Ale król w dugach po

uszy, przeznaczy znowu O. Wieczorkowskiego, ten za wyebrawszy w Ma-

opolsce, Wielkopolsce i w Prusach, jamun w rónej monecie do

1.000 zr. austr. na misy persk, wybra si na ni w marcu 1722 r., ale

nie dotar do niej.

W Persyi bowiem sroy si ju od 1708 r, bunt Afganów, uciszony

nieco ugod 1716 r., odnowiony i zamieniony w krwaw wojn 1719 roku,

która 1722 r. przedzierzga si w wojn domow dwóch szachów, Eszerifa

Afgana i Tamaspa Sephi, a 1726 r. w wojn persko-tureck, zakoczon
przez zwyciskiego szacha Nadira, przedtem herszta rozbójników, pokojem
1736 r. Dla wojennych czasów, O. Wieczorkowski zatrzyma si 1722 roku
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w Konstantynopolu, O. Krusiski za, uda si 1725 roku do Rzymu, aby

w Propagandzie szuka rady i rodków utrz3"mania misyi perskiej. Tu on

napisa 1726 r. po acinie »History ostatniej rewolucyi w pastwie Per-

sji*, ale dla wojny zatrzyma si w Konstantynopolu, gdzie ona history

przetumaczy na tureckie i wydrukowa 1729 r. Nie mogc si doczeka

uspokojenia Persy i, powróci do Polski. Za rzdów szaclia Nadira, raz je-

szcze 1740 roku wyprawi si do Persyi, ale znalaz dom erywaski znisz-

czony, katolików Polaków prawie adnych, pole dziaania zamknite, wic
1741 r. widzimy go z powrotem do Polski, gdzie jeszcze przez lat wiele

zbonie pracujc, zakoczy ycie w Zbrzeziu pod Kamiecem podolskim

1757 roku.

Gówn jednak przyczyn niewietnego stanu misyi zagranicznyci,

byo niedostwo i skpstwo rzpltej, która zagranicznej polityki nie prowa-

dzc adnej, zabraniaa królom utrzymywa rezydentów na dworaci obcyci,

a misye zagraniczne, nie rozumiejc ici politycznego znaczenia, zostawiaa

prywatnym wysileniom misyonarzy. Ci bez dostatecznych funduszów i bez

opieki politycznej, nie mogli podoa trudnociom, które chciwo i samo-

wola wschodnich wadców i ludów nagromadzia.

§. 65. Nowe kolegia i domy. — Podzia na 4 prowincye i asystencya

polska. — Jezuici pisarze. 1648—1773.

Ju w poowie XVII wieku, we wszystkich niemal wojewódzkich

miastach, otworzyli Jezuici kolegia i szkoy, w nastpnych lat dziesitkach

powiatowe miasta i miasteczka chciay mie wasne szkoy jezuickie,

a w XVIII wieku obok szkó, spotykamy rezydencye i domy misyjne, roz-

siane wszdzie i w najdalszych zaktkach mudzi, Litwy i Rusi. Fundato-

rami s bracia szlachta, ksia, proboszczowie, rzadko który z biskupów

i magnatów. Wic te fundacye te nazwaby mona skadkowemi, bo po-

cztki ich skromne, z latami przybywa dobrodziejów, rozrastaj si na icie

paskie, magnackie.

Do powiedzie, e ju 1750 r. prowincya koronna liczya : dom pro-

fesów w Krakowie, 26 kolegiów z szkoami, 7 rezydencyi (niektóre z szko-

ami), 38 domów misyjnych, 4 konwikty, 2 seminarya dyecezyalne, a w nich

1.050 Jezuitów, z tych za 550 ksiy. Litewska prowincya nie bya mniej-

sz, miaa 2 domy profesów, 23 kolegia, 7 rezydencyi, 51 domów misyj-

nych, 2 seminarya papieskie, 5 dyecezyalnych seminaryów, liczya za
1.047 Jezuitów, z tych 475 ksiy.

atwo poj, e z powodu rozlegoci tych prowincyi, kopotliwej

dla braku dróg i poczt komunikacji, utrudnion bya nietylko doroczna

wizyta kolegiów i domów przez prowincyaów, ale listowna nawet kore-

spondencj^a z nimi, a na tem cierpia zarzd, ad i porzdek zakonu. Wic
ju 1622 r. domagay si u jeneraów zakonu kongregacye prowincyalne

podziau na 4 prowincye i osobnego asystenta. Ponowiy danie 1650,

1661 i 1664 r., a wreszcie 1755 r. wykazay konieczno podziau tak do-

wodnie, e jenera Centurione utworzy 1758 r. cztery prowincye polskie:

Mao- i Wielkopolsk, mazowieck i litewsk (patrz map 1-sz), które sta-
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nowiy 6-t asystencj, polsk, uporzdkowa za prowincje dokadniej

ostatni jenera Ricci 1760—1761 r.

Nie dugo cieszjli si Jezuici polscj swoj asjstency. Ministrowie

dworów burboskici przjgotowali ruin zakonu najprzód w swjcti pa-
stwacli, a podjudzeni przez nici monarciowie burboscj, wjmusili na Kle-

mensie XIV zniesienie zakonu w caljm wiecie, brewem Dominus ac Re-

demtor 1773. Garstka jednak polskici Jezuitów ocalaa na Biaejrusi a do

wskrzeszenia zalionu przez Piusa VII r. 1814.

Zanim te dzieje opowiem, pilno mi przjpomnie tjch, którzj uczo-

nemi ksigami i pismami w tej dobie si u^^iecznili.

Kaznodziejstwem, icie narodowem, polskiem, jdrnem i zamaszj-

stem, acz skaonem nieco, zwaszcza w XVIII wiel^u, napuszjstoci (flo-

rjdacjzmem) i makaronizmami, wsawili si kaznodzieje królewscj: 00.

Seweryn Karwatli 1649— 16.^^8 r., Adryan Pikarski kaznodzieja 3 królów

1659-1679 r., Adam Przeborowski od 1680—1683 r., Jdrzej Temborski

t 1726 r., Kazimierz Brzozowski f 1756 r., Fabian Dochtorowicz f 1766 r.,

Sebastyan Lachowski 1764—1773 r.

Kaznodziejami z epoki panegiryzmu do 1750 r., znakomitszymi bj^li:

00. Pawe Kaczyski kazn. trybunalslvi przez lat 12. Aleksander Lorenco-

wicz, Lwowianin f 1670 r. Piotr Stan. Dunin, sawny panegirzysta i ka-

znodzieja trybunalski f 1704 r. Stan. Bielicki f 1718 r. Jakób Filipowicz

t 1720 r. Franciszek i Szczepan Poniscy. Józef Bogucki sawnj^ na ca
Koron f 1737 r. Franc. Heintz f 1729 r. Atanazy Kiernicki wsawiony
na Litwie f 1733 r. Maciej Muchowski wsawiony na Rusi f 1734 r. J-
drzej Murczyski f 1748 r. Szczepan Szczaniecki f 1737 r. Kazim. Wieru-

szewski kazn. prymasa Teodora Potockiego f 1744 r. Antoni Biejkowski

t 1763 r. Ant. Czapski f 1759 r. Ponad wszystkich jednak g'óruje g-runto-

wnoci treci, pikn, pen dykcy, czystoci jzyka i politycznem po-

g-ldem na sprawy Kocioa i Polski, O. Tomasz Modzianowski (ur. 1622 r.

t 1686 r.) misyonarz w Turcyi i Persyi, którego spucizna bogata, bo 174

kaza niedzielnych, witecznych, aobnych i 73 homilii, w 4 foliantowych

tomach, dla uytku Icaznodziei modszych.

Koo 1750 r. dokonuje si przeom w kaznodziejstwie polskiem. Miej-

sce makaronicznego panegiryzmu, zajmuje apologia wiary katol. przeciw

filozofizmowi XVIII wieku, i troskliwo o czysty jz3^k polski. Szereg tych

kaznodziei apologetów, rozpocz^^na nawrócony panegirzysta O. Konstanty

Awedyk od 1755 r. do mierci 1771 r. W lady jego id 00. Franciszek

Borowski, Kasper Balsam f 1759 r. Jdrzej Filipecki f 1792 r. Wawrzyniec

Rydzewski f 1765 r. Karol Fabiani f 1786 r. Antoni Janiszewski, Grzegorz

Zacharyaszewicz f 1814.

Jako ludowi kaznodzieje, a raczej katecheci-misyonarze: 00. Marcin

Kurzenicki, Ignacy Wieczorkowski, autor dwóch katechizmów dla Tatarów

i Turków f 1751 r. Jan ukaszewicz przez lat 49 misyonasz otyszow,

wyda w ich jzyku ewangeli, katechizm i kilka dzieek ascetycznych.

Za kaznodziejami id teolodzy, apologeci, autorowie filozofii schola-

stycznej i dzie ascetycznych. Z licznego pocztu teologów wymieni naj-

znaczniejszych : O. Tomasz Modzianowski wyda swe prelekcye teologiczne
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w 4 tomach. Jan Morawski teolog, filozof i mówca, zwany »chlub i ozdob
zakonu* f 1700 r, Mikoaj Cichocki, mot na Aryanów f 1669 r. Teofil Ru-

tka obroca unii Rusi z Rzymem f 1700 r. Jerzy Gengel pisa przeciw

Jansenistom i ateistom f 1727 r. Jan Franc. Hacki f 1695 r. Godfryd Han-

nenberg- f 1729 r. Marcin Kreisel, apologeta wiary kat. sowem i piórem

przez lat 30 w Prusach i Warmii. Piotr Kulesza misyonarz w Moskwie,

przez lat 8, pisa przeciw schizmie f 1706 r. Jan Poszakowski najdzielniej-

szy apologeta XVIII w. przeciw herezyom, schizmie i ydowskim bdom
t 1757 r. Jan Bohomolec zwalcza bdy i przesdy XVIII wieku f 1795 r.

W dugim szeregu pisarzy ascetycznych w aciskim przewanie
jzyku, prym trzymaj: 00. Kasper Drubicki f 1660 r. Daniel Pawow-
ski t 1673 r. Jan Drews f 1710 r. Jan Kwiatkiewicz f 1703 r. Wojciech

Kwiatkowski f 1676 r. Piotr Kwiatkowski f 1747 r. Tomasz cki f 1729 r.

Wspomni eni wyej kaznodzieje: Jan Morawski, Modzianowski i Miaskow-

ski, wydali take sporo dzie i dzieek ascetycznych po acinie i po polsku.

Znakomitym estetykiem by Ignacy Wodek f 1780 roku w Rzymie,

gdzie te rzadkie dzi jego dzieo »0 naukach wyzwolonych « zostao wy-

dane 1784 r.

Jezuici historyc}': 00. Wojciech Kojaowicz f 1677 r., autor historyi

Litwy i herbarza, który wyda z rkopisu po 200 przeszo atach Piekosi-

ski w Krakowie. Preuschhof Jan f 1721 r, Adam Naramowski f 1736 r.

Jan Bielski f 1768 r. Jan Poszakowski wydawca od 1737—1740 r. kalen-

darza polityczno-historycznego. Franc. Paprocki, który oprócz innych dzie

hist. wydawa od 1759 r. »Kalendarz polityczny* nazwany od 1768—94 r.

»wileski«, Karol Wyrwicz, Stanisaw Rostowski, historyk Jezuitów litew-

skich t 1784 r. Franciszek Rzepnicki f 1780 r. i dwaj twórcy waciwej
historyi: Jan Albertrandi f 1808 r. i Adam Naruszewicz f 1796 r. Obok
nich stoi heraldyk zasuony Kasper Niesiecki f 1744 r.

Znaczniejszy jest zastp Jezuitów matematyków i przyrodników, jak:

00. Adam Kochaski f 1700 r. Wojciech Bystrzonowski, matematyk i ar-

chitekt. Marcin Bystrzycki f 1754 r. Tomasz Siekierzyski, Wojciech Tyl-

kowski, autor Arithmeticae, Meteorologiae et Philosophiae curiosae, Geometriae

practicae f 1694 r. Stanisaw Solski, autor »Geometry polskiego, ax-chitekta

polskiego* t 1701 r. Tomasz Zebrowski f 1758 r. Józef Rogaliski, mate-

matyk i astronom, twórca gabinetu i obserwatoryum w Poznaniu f 1802 r,

Jdrzej Strzecki »królewski astronom* f 1797 r. Jdrzej Gawroski, mat
matyk i astronom f 1813 r. Franc. Narwojsz, matematyk, zaoyciel obser

watoryum w Grodnie, bdc kanonikiem wileskim by bratem loowym
t 1820 r. Jakób Nakcyanowicz f 1796 r. Przewyszy wszystkich nauk
wiedz, europejsk saw Marcin Poczobut, matematyk, fizyk i astronom

wileski f 1810 roku jako Jezuita biaoruski. Obok niego, godny pamici
przyrodnik polski Gabryel Rzczyski, autor Historiae naturalis curiosae

t 1737 r.

Jezuici literaci i wierszopisarze, w aciskim przewanie jzyku,
w stylu i duchu klasyków greckich i rzymskich: O. Ines Wojciech, napisa

oprócz aciskich hymnów, om centuiyi acisko-polskich epigramatów, które

doczekay si kilku wyda f 1658 r. ukasz Sowicki wyda pieni Heroica

Poesis t 1717 r. Bartomiej Luder, retor i poeta znamienity f 1747 r. Wa
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lenty Biaowie, poeta liryczny f 1678 r. Jan Kwiatkiewicz, autor aci8kiej

»Swady polskiej*, która doczekaa si 15 wyda, oraz epopei aciskiej

o królu Janie III i kilkunastu pieni polskici f 1703 r. Wojcieci Bystrzo-

nowski, matematyk ale i literat, autor podrcznika: » Polak sensat w icie«

i t. d., który w latacli 1730—47 r. przedrukowano 10 razy. Micha Kiepsz,

autor tragedyi acisko-polskiej »Sedecyasz« f 1765 r. Józef Kattenbring',

autor tragedyi polskiej »Tomasz Poundus* (Anglik katolik mczony za

wiar). Wojciech Mciski (modszy), autor kilku dramatów polskich dla

modzi szkolnej. Micha Korycki, utalentowany poeta, od króla Stanisawa

obdarzony medalem zotym 1780 r., sawi Siestrzencewicza, Katarzyn II

i Potemkina, za ocalenie Jezuitów na Biaejrusi f 1791 r. Franciszek Knia-

nin t 1807 r. Franc. Bohomolec, filolog, mówca, komedyopisarz i publicy-

sta, redaktor »Monitora « f 1784 r. Szczepan uskina, matematyk, przyro-

dnik, astronom, literat i publicysta, redaktor »Wiadomoci warszawskich*,

które 1774 r. zamieni na »Gazet warszawsk* f 1793 r. Ignacy Nagur-

czewski, historyk, literat i poeta, tumacz eklog Wirgiiego, niektórych mów
Cicerona i Demostenesa i 18 ksig Iliady Homera f 1811 r. Adam Naru-

szewicz, historyk, b,y poet klasycznym, cenionym przez króla Stanisawa

i wspóczesnych. Dawid Pilchowski, tumacz Salustyusza i Seneki f 1802 r.

jako sufragan wileski. Grzegorz Piramowicz, dowiadczony pedagog, se-

kretarz komisyi edukacyjnej, tumacz bajek Fedra, autor kilku polskich

pieni i wierszy okolicznociowych.



Ksiga IV.

(Tom IV w skróceniu).

Dzieje pojedynczych kolegiów i domów w Polsce.

1564—1773.

Uwaga: Dla uproszczenia mego opowiadania w ksidze IV-tej za-

znaczam, e:
1" Wszystkich kolegiów po miastach pocztek podobny. Zaproszeni

przez fundatorów, przybywali zazwyczaj dwaj Jezuici do miasta, jako mi-

syonarze i pomocnicy proboszcza lub kaznodzieje, otrzymywali w kociele

katedralnym, kolegiackim lub farnym, jedn z kaplic bocznych dla swego

wycznie uytku, w niej odprawiali msz w., suchali spowiedzi, wyka-
dali Pismo w. (lectio sacra w XVI i z pocztkiem XVII wieku) i katechi-

zowali, kazania jednak mówili z ambony w kociele; mieszkali za na pro-

bostwie, lub w wynajtym domu. Z czasem nabyli lub wybudowali dom
wasny, rezydency, a przy nim drewniany koció i otworzyli klasy gra-

matykalne, w kilka lat potem humaniora i retoryk. Katedry filozofii

i teologii wymagay osobnej fundacyi, i dlatego nie we wszystkich kole-

giach wykadano te nauki. Z biegiem lat, z dochodów kolegium, lub

z ofiar nowych dobrodziejów, rozszerzano, albo budowano nowe gmachy
kolegium i kocioy, zakadano browary, apteki i drukarnie. Dziao si to

zwaszcza w drugiej poowie XVIII wieku, tak, e kasata zastaa wiele ko-

cioów, jak w Putusku, Przemylu, niedokoczonych, albo zaduone z po-

wodu cigych budowa kolegia,

2" W szkoach, które zazwyczaj mieciy si w osobnym gmachu,

a przynajmniej w oddzielnem skrzydle kolegium, trzymali si Jezuici sy-

stemu nauk Ratio studiorum, przez jeneraa Akwawiw 1593 r. zaprowa-

dzonego. Rozdanie nagród i imieniny rektora, obchodzono corocznie »aka-

demi*, t. j. wierszami i mowami w aciskim jzyku, d^^alogami lub tea-

trem, na którym grano aciskie, rzadziej polskie dramata i tragedye tre-

ci historyczno-religijnej.

Ingresy biskupów, wjazdy na urzda dygnitarzy rzpltej, pogrzeby

znakomitych osób, zwaszcza dobrodziejów zakonu, a take beatyfikacye

i kanonizacye w. Patronów Polski i zakonu, obchodziy szkoy w równie

uroczysty sposób. W procesyach te kocielnych i obchodach publicznych,

bray udzia; modsi uczniowie pieszo, starsi niekiedy konno, po rycersku,

konwojujc kler i celebransa.

30 Przy kadej szkole istniaa kongregac3'a maryaska, czasem dwie

i trzy, w miar liczby uczniów, i ta miaa wasne fundusze, otarz lub ka-

plic, aparata, kielichy i t. d. ; bursa ubogich studentów, i bursa muzy-

ków, utrzymywane czci z osobnej fundacyi, czci z datków i ofiar
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zamoniejszych uczniów i kolegium. Kapela przygrywaa nietylko szkol-

nym i kocielnym uroczystociom, ale prywatnym take festynom, a za-

robiony w ten sposób grosz, szed na zakupno nut i instrumentów mu-
zycznych.

4" W kocioach swych zaprowadzili Jezuici odrazu stay porzdek
mszy w., kaza, naboestw wystawnych, i erygowali przy nich bractwa

religijne, z wasnym funduszem, otarzem, aparatami: Miosierdzia, Dobrej

mierci, Opatrznoci, Serca Jezusowego i Kongregacye maryaskie obywa-

teli i obywatelek. Speniali te bezpatnie obowizek kapelanów szpital-

nych i wiziennych, czsto i obozowych, a zawezwani przez biskupa lub

proboszczów, czasem i dziedziców, rozjedali si z kazaniami i suchaniem

spowiedzi do bliszych i dalszych kocioów i kaplic, zwaszcza na wita
Boego Narodzenia i Wielkiejnocy. Wyjazdy te, chob}' na dzie, dwa, na-

zyway si misy, missio.

Do poowy XVII wieku gówna akcya Jezuitów zwrócon bya prze-

ciw dyssydentom. Szko, ambon, prywatn rozmow, sprowadzali magna-

tów i zamon szlacht do wiary ojców, przez nich i przy ich pomocy, na-

wracali modsz szlacht i mieszczan; lud szed za swymi dziedzicami. Na
Rusi i Litwie porali si z dysuni w podobny sposób. Z upadkiem roko-

szu Zebrzydowskiego 1608 r., tej deski ratunku dla rónowierstwa, walka

z niem staa si atw, topniao wasn niezgod i brakiem monych pa-

tronów. Wojny szwedzkie skompromitoway je do reszty, wygnanie Arya-

nów byo dopenieniem jego upadku, stwierdzonym w pokoju oliwskim

1660 roku.

Odtd praca Jezuitów zwraca si gównie do ludu, do pouczenia go

i wzmocnienia w wierze katolickiej, nie zaniedbujc jednak mieszczan

i szlachty — i do krzewienia unii na Rusi, zatwierdzonej synodem zamoj-

skim 1620 r., w czem dopomogli im dzielnie zreformowani przez nich Ba-

zylianie.

Tym sposobem dokonali Jezuici swego zadania, dla którego sprowa-

dzi ich Hozyusz, jednoci religijnej Polski, tyle wanej dla

kadego pastwa pod politycznym take wzgldem.
Przerw, niekiedy na miesice i lata cae, w szkoach i naboe-

stwach, spowodoway w wielu kolegiach, wojny szwedzkie za Zygmunta III

1600, 1621, 1626—1630 r., za Jana Kazimierza najazdy kozackie, moskiew-

skie, szwedzkie, 1648—1667 r. tudzie wojny szwedzkie, wojska polskie, sa-

skie i moskiewskie za Fryderyka Augusta II 1701—1717 r. i sukcesyjna

wojna 1734—1736 r. Podczas tych wojen prowadzonych w icie rabusiow-

ski sposób, wedug zasady: wojna wojn ywi powinna, gmachy i bu-

dynki kolegiów, jeeli nie zostay spalone, to zajte byway na koszary

lub szpitale; kocioy zupione, nawet grobowcom nie przepuszczano, do-

bra zniszczone kontrybucyami, dostawami i wszelak grabie i wylu-

dnione, bo gnbiona ludno uciekaa w lasy.

W lad za wojnami szy gody, mory, zarazy, dziesitkujce ludno,
odnawiajce si przez lat kilka, jak byo np. 1705—1714 r. Otó na pierw-

sz wie o wojnie lub zarazie, rektorowie rozpuszczali szkoy, ksiy roz-

syali do miejsc bezpieczniejszych, lub do obozów, zostawiajc dla stray

kolegium i posugi zapowietrzonym, kilku ksiy i braci, którzy si na to
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ofiarowali. Gdy niebezpieczestwo mino, zbieray si kolegia i szkoy,

czsto na to, aby za kilka tyg-odni, gdy nowy nieprzyjaciel nadciodzi, lub

zaraza si ponowia, pój w rozsypk. Ta okoliczno bya jednym z po-

wodów obnienia si poziomu nauk w szkoach w XVIII wieku, i pomimo
znacznycli fundacj, dugów i ubóstwa wielu kolegiów.

ROZDZIA XVI.

Kolegia i domy zaoone za królów Zygmunta Augusta i Stefana

Batorego. 1564—1588.

§. 66. Kolegia w Brunsbergu, dyecezyi warmiskiej, w Putusku dye-

cezyi pockiej. 1564—1773. — Misye Zalusciana, w yrominie i Rosi-

kowie. 1696—1773.

Pocztki pierwszych piciu kolegiów opowiedziaem wyej (str. 9—14).

Szkoy i jeszcze szkoy, o te woali nuncyusze, biskupi, kapituy, o te cho-

dzio gównie ich fundatorom, bo to rozumieli wszyscy, e przez szkoy

odrodz si, stan katólickiemi mode pokolenia, które dostarcz uczonych,

pobonych ksiy Kocioowi, wiatych prawych obywateli rzpltej. Ale

skd wzi katolickich nauczycieli? Nigdy ich nie byo dosy w Polsce.

Co zdolniejszych, zabraa reformacya; alma mater nie miaa kim obsadzi

swych kolonii, katedralne szkoy bez mistrzów, parafialne po miastach

zwaszcza, zamienione na luterskie, kalwiskie, lub stoj pustk. Wic kar-

dyna Hozyusz zaraz po soborze trydenckim, który nakaza biskupom za-

kada seminarya dyecezyalne, uprosi dla swej Warmii u jeneraa Jezui-

tów Jakóba Lajneza, 11 ksiy profesorów i kaznodziei, rónej nai'odowo-

ci, bo dwaj jedyni Polacy, Krasowski i Rozdraewski, odprawiali jeszcze

nowicyat w Rzymie, i z pocztkiem stycznia 1565 r. otworzy im w po-

franciszkaskim klasztorze w Brunsbergu kolegium z szkoami, konwiktem,

seminaryum i burs ubogich, przeznaczywszy^ na ich utrzymanie po 1.000

marek rocznie. Akt fundacyjny z d. 21 sierpnia 1565 r., zatwierdzili nun-

eyusz Commendone, król Zygmunt August i Pius V.

W r. 1582 przybyo seminaryum papiezkie z fundacyi Grzegorza XIII

a staraniem O. Possewina, legata do Jana III szwedzkiego i do cara Iwana

Gronego, dla alumnów z Szwecyi, Norwegii, Pomorza, Prus, Inflant, Mo-

skwy, Rusi, Litwy i Wgier. Królowa szwedzka Katarzyna Jagiellonka,

zapisem 10.000 zp., fundowaa 1583 r. seminaryum szwedzkie, 4 stypendya

dla modych Szwedów. Burs ubogich opatrzy funduszem 1585 r. biskup

warmiski Marcin Kromer, wspierali moniejsi ksia; miaa dom wasnj^,

€ morgów ki, 15.000 marek kapitau i ywia 40 uczniów.

Szkoom (humaniora z retoryk) przyby 1592 r. trzechletni wielki

kurs filozofii, matematyki i fizyki; w latach za 1641—1648 r. czteroletni

peny kurs teologii, z katedr hebraiki i greki, na wzór akademii wile-
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skiej. Dla dogodnego umieszczenia tych szkó, dwign 1646 r. kanonik

warmiski Maciej Montanus, wygnaniec za wiar z Szwecyi, dwa wspa-

niae gmaciy, kapitua za, na miejscu starego seminaryum postawia

1651 r. gmaci nowy. Dla mnogoci jednak uczniów, Jezuici uzyskawszy

od miasta plac odpowiedni, wybudowali w latach 1748—1771 r. trzypi-

trowe gimnazyum, tak, e kolegium brunsberskie z swymi zakadami nau-

kowymi, równao si akademii a budynkami byo jakoby miasto w miecie.

Najzdolniejsz i najpilniejsz modzie z Warmii i innych województw,

skupiay w sobie trzy kongregacye maryaskie. Te dostarczay kandyda-

tów do stanu duchownego, nowicyuszów dla rónych zakonów, i zacnych

obywateli dla ojczyzny.

Z kolegium brunsberskiego, w którem przez duszy czas Jezuici

mieli nowicyat, rozchodzili si misyonarze na Warmi i Prusy. Mieszcza-

nin Hindenberg zostawi 1614 r. legat na 3—4 staych misyonarzy. Z mi-

sy i sporadycznych, powstay z czasem domy misyjne w Królewcu 1650 r.,

Piawie 1652 r.. Tyly 1702 r., Kiszporku (Christburg) 1720 r., Heilsbergu

1728 r., w. Siekierce (Heligenbeil) i na uawach 1735 r.

Katolick edukacy dziewczt zajy si 1583 roku siostry Tercyarki

w. Franciszka, Begwinki, istniejce po dzi dzie pod nazw Katarzynek,

które przy pomocy Jezuitów, zreformowaa panna Regina Protman z Alt-

sztad, a zatwierdzili biskup warmiski Kromer i nuncyusz Bolognetti.

Wojny szwedzkie 1626-1635, 1656—1660, 1703—1709 r., okupacye

Warmii przez elektora brandenburskiego w tyche latach, morowe powie-

trza zwaszcza 1709—1710 r., zrujnoway fortun kolegium i spowodoway
dusz przerw w szkoach. Zostali przy nich Jezuici, pomimo rozbioru

Polski i kasaty zakonu 1773 r., a do 1780 r., w którym oficya warmiski
von Zehmen, z upowanienia Piusa VI i Fryderyka II pruskiego króla,

ogosi im brewe kasacyjne Klemensa XIV. Szkoy zamieni rzd pruski

na gimnazyum akademickie, bo uczono w niem filozofii i teologii.

Putuskiego kolegium na Mazowszu, wietne s dzieje a do

otwarcia szkó w Pocku i Warszawie. Zaoyciel jego, biskup pocki J-
drzej Noskowski, uposay je 1565 r. wsiami Bossewo, Przekory, Szelkowo

i dziesicin z 3 wsi. Z biegiem lat przybyy znaczne dobra ziemskie i real-

noci w miecie, z rocznym dochodem 8—9.000 zp.

Z nowym rokiem 1566 r. otwarli Jezuici szkoy z retoryk, które

zapeniy si doborow modzie z Mazowsza i okolicznych województw,

liczc 400, potem 900 uczniów. adne te kolegium nie przyjmowao tylu

i tak zacnych goci, jak putuskie. Przy szkoach stana bursa ubogich

z fundacyi Pawa Kostki, brata w. Stanisawa i bursa muzyków; r. 1594

seminaryum dyecezyalne dla 20 kleryków; r. 1602 kurs filozofii i teolo-

gii moralnej, uposaone przez biskupa pockiego Wojciecha Baranowskiego,

który te dopomóg Jezuitom wybudowa obszerny koció w. ' Piotra,

zniszczony dwukrotnie poarem 1613 i 1646 r., a na sejmie 1607 roku by
ich dzielnym obroc przeciw rokoszanom Zebrzydowskiego. Koo 1665 r.

otwarto konwikt dla ubogiej szlachty z daru 6.000 zp. biskupa kijowskiego

Tomasza Ujejskiego.
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Jezuici, a przez lat kilka 00. Skai-ga i Warszewicki, b3'^li kaznodzie-

jami porannymi w kolegiacie putuskiej i w swym kociele i misyonarzami

dyecezyalnymi, z fundacyi (10.000 zp.) biskupa pockieg-o Jdrzeja Chry-

zostoma Zauskiego (missio Zaltisciana) 1696 r., któr powikszy 1719 roku

kocioem i domem misyjnym brat Jdrzeja, take biskup pocki, Ludwik
Zauski. Bratanek obydwóch, Micha Zauski, owczy w. k., fundowa 1731 r.

misy z kocioem i domem w yrominie, da 4—6 misyonarzy, którzy

utrzymj^wali tam szko elementarn.

R o s t k ó w, miejsce rodzinne w. Stanisawa Kostki, nabyli Jezuici

od Józefa Zieliskiego za 48.000 zp. i ju 1730 r. prosili biskupa pockiego

Jdrzeja Stanisawa Kostk Zauskieg'o o pozwolenie wybudowania tam
drewnianego kocioa w. Stanisawa Kostki z domem misyjnym. Biskup,

który z namowy kapituy, odebra 1724 r. Jezuitom seminaryum i odda
XX. azarzystom, odmówi. Dopiero nastpca jego Antoni Dembowski i to

za naleganiem nuncyusza Serbelloni, przychyli si 1741 r. do ich proby,
konsekracyi jednak kocioa dokona tene sam Jdrzej Stanisaw Kostka

Zauski, biskup podówczas ucki 1744 r. Dom misyjny w Kostkowie otwarto

koo 1756 r.

Morowe powietrza, poarj' 1613 i 1646 roku, Szwedzi 1656— 1659

i 1703—1705 r., Sasi i Moskwa 1705—1710 i 1734—1736 r., wylewy Narwi

1714 i 1717 r., podkopay dobrobyt putuskiego kolegium na dugie lata

i przerway bieg nauk szkolnych.

Po kasacie zakonu 1773 r. nauczali w szkoach ex-Jezuici, od 1781 r.

00. Benedyktyni, a do 1830 r., w którym rozegna ich ukaz Mikoaja I.

§. 67. Kolegium akademickie w. Jana w Wilnie. — Misya Zagielana.

Misye w Wisztycu i uczaju. 1572—1773.

Pocztki tego kolegium i akademii, opowiedziaem w ksidze pierw-

szej. Czem Brunsberg i Putusk dla Warmii i Mazowsza, tem V/ilno dla

Litwy i mudzi, stao si ono ogniskiem katolickiej propagandy przez mi-

sye, prace kapaskie i szkoy. Zrazu 700, potem 1000 i wicej uczniów

z Prus, Inflant, mudzi, Litwy i Rusi, uczszczao do akademii. Nauczali

w niej od 1580— 1650 r. znakomici mistrze cudzoziemcy, jak 00. Vega,

Arias, Brantus, Ortiz, Frisius, Klage, de Soxo, ale i Polacy jak: Grodzicki,

Smiglecki, Bembus, Fabrycy Kowalski, Beyer, Markwart, Szyrwid, Olszew-

ski, Ugniewski, Sarbiewski, Cieciszewski, Kojaówicz i t. d. Od poowy
XVII w. uczyli ju tylko polsko-litewscy Jezuici. Królowie Wazowie ota-

czali akademi czci i opiek, zatwierdzali jej przywileje, bywali na uczo-

nych dysputach i promocyach. Fryderyk August II nada akademii przy-

wilej monopolu nauczania w Litwie 19 listopada 1726 r., jaki posiadaa od

1635 r. alma mater w Koronie.

»Niespokojne czasy* rzpltej, zwaszcza kilkoletnia okupacya Wilna
przez Moskw, wojna pónocna i zarazy, sprowadziy dusz przerw
(1654—1662 i 1706—1711 r.) w wykadach i zuboenie akademii. Katedra
prawa cywilnego, fundowana przez podkanclerzego Kazimierza Sapieh
1644 r., wakowaa przez 100 lat, bo wskrzeszono j dopiero 1760 r. i to na
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2 lata tylko, a co gorsza, odsunito si od zagranicznego ruchu nauko-

wego. Corocznie jednak promowano do stopni akademickich po kilku, a na-

wet kilkunastu z teologii, filozofii, i nauk wyzwolonych. Ubiegali si o sto-

pnie teologiczne ksia, przewanie Jezuici, o inne take modzie wiecka.

Z przybyciem O. Marcina Poczobuta 1764 r., wyksztaconego za gra-

nic, budzi si w akademii ycie naukowe, które podtrzymuj profesoro-

wie: astronom Andrzej Strzecki, matematyk Franciszek Narwojsz, kano-

nista Franciszek Lupia. Ju i historya powszechna ma swoj katedr i j-
zyki, hebrajski, grecki, francuski i niemiecki, swoich profesorów; brako
tylko katedry prawa cywilnego i medycyny, historyi i literatur}^ polskiej.

Przy akademii istniay nastpujce zakady naukowe: 1) Bursa Wa-
leryaska (Conmctus YalerianusJ dla litewskiej, take mieszczaskiej mo-
dziey z fundacyi 1577 r. biskupa wileskiego Waleryana Protaszewicza,

powikszonej legatami kanoników wileskich Górskiego, Wolskiego, Niem-

czynowicza 1585 r., Jerzego Chodkiewicza 1588 r. i darowaniem kamienicy

przez biskupa wileskiego Wojn, 1601 r.

2) Kolegium papiezkie, które z funduszu Grzegorza XIII zaoy
O. Possewin, legat jego do Moskwy 1581 r , dla 30 alumnów unitów ru-

skich, acz korzystali z niego take klerycy aciscy do r. 1751.

3) Seminar3'^um dyecezyalne, uposaone przez biskupa wileskiego

Jerzego Radziwia 1581 r.

4) i 5) Bursy, bejnartowslca i liorsakowska, zaoone przez kanonika

wileskiego Ambroego Bejnarta 1602 r. i Jana Mikoaja Korsaka 1618 r.;

obydwie pod zarzdem kapituy, ale bursici uczszczali do akademii.

6) Konwikt szlachecki, otwarty 1742 r., niezalenie od akademii, jako

udzielna instytucya naukowa, z wasnym, postpowym programem nauk.

Profesor matematyki i fizyki O. Tomasz Zebrowski, ucze O. Józefa Stem-

plinga w Pradze, zaoy kosztem wojewody wileskiego Michaa Radzi-

wia i kasztelana wileskiego Ignacego Ogiskiego, gabinet fizykalno-

astronomiczny.

7) Drukarnia niegdy radziwiowska, podarowana od Radziwia Sie-

rotki 1580 r , uposaona lepiej przez biskupa wileskiego Jerzego Biao-

zora 1665 r., urzdzona naleycie przez rektora Brzozowskiego 1756 r.

8) Biblioteka, cenny dar Zygmunta Augusta i biskupa Protaszewi-

cza, pomnoona darami króla Stefana, biskupów Woowicza, Paca, Brzo-

stoAvskiego. Ta zupion zostaa podczas wojen, ale znów zasilona darami

i funduszami kilku ksiy i kanoników, Mikoaja i Kazimierza Sapiehów,

i trzech braci Wierzbickich Jezuitów, oraz ksigami toczonemi w drukarni

akademickiej i hojnoci rektorów. Po kasacie 1773 r. bibliotek roznie-

siono. Ksiki z daru Zygmunta Augusta znalazy si w Upsali, niektóre

w bibliotece gimnazyalnej w Poznaniu, inne w bibliotekach uniwersyte-

ckich w Kijowie i Petersburgu.

Oprócz innych poytków dla katolicyzmu na Litwie, akademia wi-

leska dostarczya duchowiestwu, zakonom zwaszcza, licznych i uzdol-

nionych kandydatów. Te za odrodzone, razem z Jezuitami podjy miao
walk przeciw rónowierstwu i pokonay je naprzód w Wilnie, potem na

Litwie, pomimo obrony Radziwiów, Krzysztofa, Janusza, Bogusawa
i kilku magnatów.
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Czste poary cienionego, na pó drewnianego Wilna, zniszczyy

take kolegium akademickie. Raz 1655 r., gdy Moskwa zdobya i spalia

miasto. Odbudowali je 1662 r. i powikszyli znacznie 1690, 1716—1728 r.

rektorowie: Kazimierz Kojaowicz, Franciszek Kucewicz, Arent, Wadysaw
Dauksza, ale ponowny poar miasta 1737 r., i trzeci straszniejszy jeszcze

1741 r., obróciy koció i kolegium akademickie w popió i gruz}^ Powoli

odbudowano je i rozszerzono jeszcze.

Nie przestajc na pracy szkolnej i kapaskiej w Wilnie, Jezuici

witojascy apostoowali w polskim, ruskim i litewskim jzyku, najprzód

na stacyach misyjnych w swych dobrach, w których pobudowali drewniane

kocioy: w Dworzyszczu, mujdkach, Bezdanach, Poczajewiczach, Kocie-

niewiczach, Janiszkach. Z fundacyi (10.000 zip.) kanonika wileskiego Mar-

cina agla 1640 r. (missio agielana), dwóch Jezuitów koleg'ium w. Jana

pouczao misyami lud na pograniczu Kurlandyi i Inflant. Probostwo z ko-

cioem w Wisztycu, nad wschodnio-prusk granic, nada król Au-

gust III r. 1736, na przedstawienie biskupa wileskiego Jana Michaa Zien-

kowicza, jako misy cum cura animarum Jezuitom witojaskim, którzy j
1760 r. oddali napowrót klerowi wieckiemu. W miasteczku u c z a j u

w powiecie wilejskim, przy farnym kociele zaoya (4.000 zp. na wsi

Kukisze) 1766 r. kasztelanowa mcisawska Elbieta z Ogiskich Puzynina,

najwiksza akademii wileskiej dobrodziejka, z bratem swym Janem Ta-

deuszem Ogiskim, kasztelanem trockim, dom misyjny dla 8 ksiy.

§. 68. Kolegium w. Stanisawa w Poznaniu. — w. Jana w Jarosa-

wiu, województwie ruskiem, dyecezyi przemyskiej. 1600—1773.

Znamy ju dzieje poznaskiego kolegium w pierwszych jego lat dzie-

sitkach. Zasuyli si w niem nauk, prac kaznodziejsk i misyonarsk

Jezuici: Wujek, Wysocki, Herbest, Jan Konariusz f 1614 roku, Wojciech

Theobolsciusz f 1611 r., Stanisaw Grodzicki f 1614 r., Stanisaw Gawro-
ski t 1620 roku, Adryan Radzimiski, Gutteter Dobrodziejski, Olszewski,

Drubicki, Wapowski, Modzianowski, Miaskowski, Trbczyski, Bystrzo-

nowski i t. d. Pomylno jego zaspion zostaa odebraniem z pod za-

rzdu Jezuitów seminaryum dyecezyalneg-o 1614 r. przez biskupa Jdrzeja

Opaliskiego, z namowy niechtnej im kapituy. Nie wpyno to na roz-

wój szkó poznaskich z filozofia i teologi, do których uczszczali modzi
Jezuici, wygnani wojn 1619 r. z Pragi i Oomuca, 1632 r. z Gogowa,
eganu i Nissy, oraz wygnani przez Szwedów 1626 r. Cystersi z wielko-

polskiego Paradya.

Okupacya Poznania przez Szwedów i Brandenburczyków 1655-57 r.

rozproszya szkoy, spustoszya kolegium. Wnet je odnowiono, u jeneraa

zakonu Oliwy, uzyskano 1657 r. prawo nadawania stopni akademickich,

u króla za Jana Sobieskiego, przywilej na akademi 1678 r., odwoany na

sejmie 1685 r. Nie zraajc si tem, dwignito najprzód 1701—1705 roku

nowy wspaniay koció w. Stanisawa (dzi fara w. Maryi Magdaleny),

wybudowano od 1706— 1732 r. olbrzymie dwupitrowe kolegium, które po-

wikszono jeszcze przedueniem lewego skrzyda 1745—1752 r., wyoyw-
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szy na te budowy przeszo 2 miliony zp. Dla szkól, którym przybya

1683 roku katedra prawa kanonicznego, (uczniów bywao do 1.200), posta-

wiono koo 1720 r. przy rogu ulicy Gobiej (Jezuickiej), gmach osobny,

obok niego stan 1756 r. konwikt szlachecki na mod pijarsk, dla 10,

potem 1761 r. dla 20 » kawalerów*. Wywiczony w Paryu matematyk, fi-

zyk i astronom, O. Józef Rogaliski, urzdza 1763— 1764 r. obserwatoryum

astronomiczne i gabinet fizykalny, miewa 1766—1770 r. dwa razy tygo-

dniowo pierwsze w Polsce publiczne wykady z fizyki dowiadczalnej i jest

profesorem fizyki w szkoach. Równoczenie powikszono drukarni, zao-

on koo 1660 r., która te otrzymaa nazw drukarni króla JM. i rzpltej.

Dnia 16 listopada 1773 r. oficya poznaski Skrzetuski, odczyta 92

Jezuitom poznaskim, zebranym w sali jadalnej, kasacyjne brewe. Poszli

w rozsypk, oprócz 4 profesorów gramatyki i humaniorów, bo wszystkie

inne katedry zwinito. Cz gabinetu fizykalnego uratowano dla akade-

mii krakowskiej. W gmachach pojezuickich, oprócz szkoy wydziaowej,

otwartej 1778 r., mieszkania prywatne; po zaborze pruskim, biui-a naczel-

nej prezydentury Ksistwa poznaskiego.

Kolegium w. Jana w Jarosawiu, o którego fundacyi wspomnia-

em wyej (str. 13) rozwino liczne, do 600 uczniów, szkoy tak wie-

tnie, e fundatorka ksina Anna Ostrogska, oddaa 1610 r. do nich swych

synów, Adama Konstantego i Pawa Janusza, którzy wypolerowawszy si

jeszcze w cudzych krajach, suyli ojczynie po rycersku, a w bitwie pod

Tarnopolem z Tatarami, przyczynili si dzielnie do ich pogromu. Obydwaj

jednak modo zeszli ze wiata. Konstanty 1618 r., Janusz 1619 r. pocho-

wani w kolegiacie jarosawskiej, opakiwani przez szkoy »krótk treno-

di«. Wielki poar miasta podczas czterotygodniowego jarmarku 24 sier-

pnia 1625 r., zniszczy dach}' i wie kocioa, stopi dzwony, spali dachy

i pitro kolegium i jego budynki, ale wielkoduszna ksina Anna wnet

odbudowaa wszystko, a nadto rozpocza fundacy drugiego kolegium

przy kociele Matki Boskiej »na polu«, uposaya dostatnio kolegiat i do-

koczya fundacyi klasztoru PP. Benedyktynek, przy którym w dworku

drewnianym mieszkaa i w nim 2 stycznia 1636 r. pobonego ywota do-

konaa. Na pogrzeb swej dobrodziejki zjechao 70 Jezuitów, sawili jej

czyny oracyami, rektor ostrogski Rudnicki, prowincya Hincza i spowie-

dnik jej Wojciech Czarnocki; w imieniu szlachty egna j krajczj- kor.

Marek Sobieski.

Cz trzecia Jarosawia, dostaa si jej córce Annie Aloizie Chodkie-

wiczowej, od 1621 r. wdowie po hetmanie w. 1. równie hojnej dla JezuitÓAV,

jak matka.

Najazdy kozackie 1649 i 1654 r., szwedzkie 1656 r. i band Rakoczego

1657 roku, spustoszj^y kolegium, zniszczyy cae jego mienie, bibliotek

i aptek zabrali Szwedzi, srebra jednak i aparaty kocielne ukryto wcze-

nie. Dla obrony na przyszo, rektor Piaseczyski otoczy kolegium

i ogród murem i waem 1674 r. Niewiele to pomogo. Szwedzi Karola XII

na 3 zawody zupili kolegium 1702—1705 r. Uciskaa je kontrybucyami

Moskwa 1707 i 1717 r., Sasi 1713 i 1716 r., konfederaci dzikowscy 1735 r.

i znów Moskwa 1736 i 1768 r.
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Po ogoszeniu Klemensowego brewe 12 padziernika 1773 r. przez

delegata biskupiego ka. Macieja Pruskiego, kilku ex-Jezuitów pozostao

przy nauczaniu w szkoach (humaniora z retoryk), które 1782 roku zam-

knito, otwarto natomiast miejsk szko normaln. Koció w. Jana, po

zawaleniu si kolegiaty, zamieniono 1804 r. na far.

§. 69. Kolegium w Poocku, województwie poockiem, dyecezyi wi-

leskiej. 1580-1773.

Opowiedziaem pocztki 1580 r. i jego dzieje do 1590 r. (str. 17, 18).

Szkoy, humaniora z retoryk, zrazu mao liczne, miay po 300—600 ucz-

niów; r. 1644 otwarto kurs filozofii i fizyki, ale tylko dla kleryków je-

zuickich. Z mierci kalwina wojewody Dorohostajskiego 1597 r., usuna
si walna podpora dyssydentom i dysunitom. Nastpca jego Jdrzej Sa-

pieha, katolik ze szkoy Hozyusza, wspiera Jezuitów w pracach na
polu szkolnem i apostolskiem. Corocznie wracao na ono Kocioa po kil-

kadziesit dysunitów, i po kilku dyssydentów, topniejcych widocznie. Wy-
jedali te na misye ludowe, zwaszcza wzdu pogranicza gubernii

pskowskiej i w odebranej 1611 r. Smoleszczynie. Podczas godu i zarazy

1601—1603 r. 18 Jezuitów poockich powicio si posudze zapowietrzo-

nych, wymarli wszyscy i 4 nowicyusze. Wic nowicyat, który po wziciu
Rygi przez Szwedów 1600 r. tu otwarto, przeniesiono do Wilna, kleryków
za retorów do Niewiea; wrócili 1609 r. Wielki poar Poocka 1643 r.

obróci w perzjm drewniane kolegium i koció. Modzie zakonn wypra-

wiono znów do Wilna, ksia i bracia zamieszkali w swej willi w Ekima-

nii, zanim 1647 r. nie stano nowe kolegium, parter murowany, dwa pi-

tra drewniane i taki koció farny. Wnet jednak, gdy 1654—1660 r. Mo-

skwa zaja Poock, wadyka carski Kalikst, rozebra kaza koció i po-

stawi na zamku paac dla siebie, w którym si, w szale pijastwa powie-

si. Po ustpieniu Moskwy, wybudowano na prdce koció farny i drugi

w. Franciszka Ksawerego w rynku, na miejscu zboru kalwiskiego, spa-

lonego przez najezdców. Urzdzono rezydency dla kilku'ksiy i braci;

kolegium z szkoami a do retoryki, otworzy ponownie po rozejmie an-

druszowskim 1667 r., rektor lski. Alici 9 stycznia 1682 r., poar wsku-
tek niezagaszonej wiecy w celi, zniszczy kolegium, ocala parter skle-

piony, a w nim biblioteka; koció uratowali studenci.

Rok 1705 pamitny okupac^^ Moskwy, niszczcej przez lat 6 kole-

gium i jego dobra, i przyjacielsk wizyt »obrocy wolnoci polskichc

cara Piotra, raz dnia 24 czerwca w ogrodzie kolegium, drugi raz 29 t. m.

w sali jadalnej, gdzie razem z Jezuitami obiadowa i pi ich zdrowie. Ina-

czej obszed si z Bazylianami. Dokuczliwsz bya powtórna okupacya Mo-

skwy 1734—1736 r., bo oprócz zwykych gwatów i grabiej', tajny komi-

sarz carowej Anny, Dubrowin z kirasyerami rotmistrza Tostoja, uprowa-

dzi 300 rodzin z dóbr kolegium, pod pozorem, e to s zbiegowie z car-

stwa, do Wielkich uk na posielenie, a tytuem zwrotu zysku, jakie te

moskiewskie wrzekomo rodziny Jezuitom przyniosy, kaza zapaci po
50—70 rubli od gowy. Poowa tych nieszczliwych wymara w drodze.

JEZUICI W POLSCE. 11
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Gorszy od ucisku Moskwy, by 40-letni proces z unickim arcybisku-

pem poockim Hrebnickim, rozpoczty 1722 r. skarg w trj^^bunale litew-

skim o nieprawne posiadanie dóbr ruskiego niegdy monasteru Spasa, na-

danych przez króla Batorego poockiemu kolegium, a równoczenie naja-

zdem tych dóbr. Jezuici przenieli proces do nuncyatury, arcybiskup do

Sygnatury justiciae w Rzymie i do sejmu 1724 r., wreszcie uda si sam do

Rzymu, wyjedna u Benedykta XIII reasumpcy sprawy w Sygnaturze,

przeniós j do Roty rzymskiej, do S3^g'natury gratiae, i wszdzie odrzucony

z sw skarg. Dopiero jednak d. 11 czerwca 1762 r. brewe Klemensa XIII

pooyo koniec sporom granicznym o Biae, a ju w lipcu t. r. kótliwy

Hrebnicki zamkn ywot, liczc lat 98 wieku, ale przykad jego nalado-

wali Bazylianie, Dominikanie, szlachta ssiedzi, procesujc kolegium po-

ockie o stawy, grunta, lasy, kopce w 5 majtkach, a starosta uk, 30 lat

pienia si o grunta w Siemiecu, które dekretem królewskim odda
1752 roku.

Tymczasem stan nowy murowany koció 1745 r. i dwupitrowy
gmach szkolny 1749 r., który jeden ocala w strasznym poarze 1750 r.,

ale zato uleg zniszczeniu w poarze 25 maja 1762 r. Dwigajce si po-

woli nowe kolegium porysowa piorun 26 czerwca t. r.

Od 1758 r. nie przestali nawiedza Poock »gocie oryentalni« Mo-

kwa, a 1772 r. zaja go wraz z Biaorusi na zawsze, Jezuitów poo-

ckich zostawiajc w spokoju. Spotkamy si z nimi w ksidze V-tej.

§. 70. Kolegia w Rydze, Dorpacie i Wenden. — Prace Jezuitów
w Inflantach. 1582-1626.

Odzyskawszy pokojem Zapolskim Inflanty, urzdza je politycznie

i religijnie król Stefan Batory w Rydze, i d. 25 czerwca 1582 r. naradziw-

szy si z ks. Skarg, wyda dyplom fundacyjny na kolegium Jezuitów

w tern miecie, zatwierdzony przez Grzegorza XIII r. 1583. Trzy kocioy
odebrane protestantom, w. Jakóba z klasztorem 4 Cystersek, które wy-
mary do 1591 r., koció w. Maryi Magdaleny i kocióek N. M. P. dla

Polaków, powierzy król Jezuitom, wraz z duszpasterstwem w Rydze i In-

flantach i z obowizkiem otwarcia natychmiast szkó. Na utrzymanie kole-

gium wyznaczy na razie 1.000 zp. rocznie z ca pocztowego, formalne je-

dnak otwarcie kolegium ryzkiego nastpio dopiero w jesieni 1584 r.

Gniewao to Ryan, wic z powodu zaprowadzenia kalendarza gre-

goryaskiego, którego autorstwo przypisywali Jezuitom, wzniecili przeciw

nim w wita Boego narodzenia 1584 r. rozruch, który trwa do lutego

1585 r. Jezuici w tym czasie rozjechali si na prac kapask do zamków
i wsi okolicznych, rektor Ruben do Wenden, do gubernatora Radziwia.

Ryanie przeprosili króla. Jezuici wrócili do swych zaj w Rydze, nie na

dugo, bo w lutym 1586 r. nowe przeciw nim rozruchy wznieci Marcin

Giese, herszt malkontentów, a podczas bezkrólewia wygnano ich z Rygi

we wrzeniu 1587 r.

Wic w Dynamundzie otworzyli rezydency i dochodzc, obsu-

giwali parafi w. Jakóba w Rydze i misye w kraju. Przywróceni dekre-
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tem sejmu 1590 i króla do Rygi, objli w kwietniu 1591 roku obydwa ko-

cioy, a w nich kazania polskie, litewskie i niemieckie, otworzyli szkoy
i burs ubogici, a dla siebie nowicyat. Oprócz Rygi, urzdzili stacye mi-

syjne z duszpasterstwem wParnawie, Rumbergu i Wolmarze,
z którycli rozchodzc si »a do granic Moskwy*, wyszukiwali lud ciemny
otewski po lasach, wprowadzali maestwa wedug soboru trydenckiego,

tpili zabobony, gusa, czary, uczty duchów na grobach, katechizowali po

domach i polach, cierpic przytem wiele przykroci od pastorów i gminu luter-

skiego. Towarzyszyli te biskupowi Schenkiugowi, jako kaznodzieje i teo-

lodzy, przez szereg lat w wizytach pasterskich i pomagali w zarzdzie bi-

skupstwa le uposaonego, bez seminaryum, ksiy ledwo siedmiu.

Wojna inflancka przez ksicia Karola Sudermaskiego zrazu po-

mylnie, ale po rabusiowsku prowadzona, rozegnaa kolegium ryzkie, li-

czce 39 osób. Pozostao tylko 3 ksiy dla pociechy katolików podczas

oblenia Rygi przez Szwedów 1601 r. i grasujcej 1602 r. zarazy. Ju je-

dnak 1604 r. otwarto kolegium i klasy gramatykalne, 1614 r. poetyk
i podjto dawne prace misyjne. Alici nowa wojna szwedzka 1621 r. uczy-

nia Gustawa Adolfa panem Inflant, krom poudniowego skrawka polskich

Inflant. Kolegium ryzkie przeszo na wasno szwedzkiego skarbu, ko-

cioy zabrali protestanci.

Podobn bya dola kolegium w Dorpacie w Inflantach, które za-

oy król Batory d. 11 stycznia 1583 r., oddajc tymczasowo Jezuitom ko-

ció w. Katarzyny z opuszczonym klasztorem PP. Brygidek, z kamienic
i drewnianym domem, w którym zamieszkali na razie i otworzyli 1584 r.

infim. Dopiero 14 stycznia 1586 r., za rad Possewina, fundowa król wa-
ciwe kolegium i seminaryum wielojzyczne dla przyszych misyonarzy

Inflant, Szwecyi i Danii, przy dawnej gotyckiej katedrze N. M. P., któr
im odda na wasno i uposay folwarkiem Ringen, trzema wsiami, ogro-

dem, mynem i lasami, a na budow nowego gmachu kolegium przezna-

czy po 3.000 zp. rocznie. W dwóch tedy kocioach, i w trzecim polskim

przerobionym z cerkiewki, mówili Jezuici; Buse, Forner, Foelker, Ostro-

wicz, kazania po polsku, niemiecku, estosku, katechizowali po estosku
i rusku, a sprowadziwszy z Brunsbergi alumnów papiezkich, sposobili ich

na misyonarzy dla potulnych, lgncych do w. wiary Estoczyków i oty-
szów, dla Szwedów i Duczyków. Tymczasem za sami dawali misye lu-

dowe w Inflantach.

Wojna szwedzka 1600 r. przerwaa te zbone prace. Jenei-a szwedzki

Somme znca si w okrutny sposób przez 4 miesice nad 7 Jezuitami,

których zasta w kolegium dorpackiem. W czerwcu 1601 r. przewieziono

ich do Rewia i Sztokholmu, gdzie ks. Spotek, bracia Jan Estko (Estoczyk),

Maciej Yitrarius i Krzywozanziewicz, wnet w wizieniu pomarli; ksia
za Marcin z Kociana, Jan Welter i brat Sebastyan Markowicz, dziki

wzgldnoci dozorcy, doczekali si wymiany jeców 1605 roku i kalekami

powrócili do Litwy. Gubernator Inflant, hetman Chodkiewicz wygna Szwe-

dów z Dorpatu 1603 r. Jezuci powrócili, ale dla braku grosza i osadników,

nie podnieli folwarków z ruiny, wic dokuczaa ndza, powikszona od-

nowieniem wojny 1607 i 1616 r. tak, e dopiero 1619 r. kolegium dorpac-

kie z szkoami i seminaryum otwarte zostao. Niestety ju 1625 r. nowa

11*
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wojna szwedzka, jak panowaniu polskiemu, tak kolegium jezuickiemu

w Dorpacie, pooya koniec.

W e n d e n (Kies) stolica biskupstwa inflanckiego, bya stacy mi-

syjn dla ryzkich i dorpackich Jezuitów od 1583 a do 1614 r., w którym

biskup Schenking, korzystajc z zawieszenia broni z Szwecy, zaoy ko-

legium, odda opuszczony koció kolegiaty, dom obszerny, kawa puszczy

i naznaczy roczn pensy. Otwarto szkoy z retoryk; 00. Kosiski, Jan

Osnitius, Hepner i Tolgsdorf mówili kazania w 4 jzykach: polskim, nie-

mieckim, estoskim i otewskim, dawali misye koo Rzeczycy, Dyneburga,

Russony, gdzie jeszcze zastali i poburzyli 5 otarzy pogaskich,'*^ wycili

wite dby i lipy, porbali boka gocinnoci Ceroklisa. Zwyciski Gu-
staw Adolf zdoby 1625 r. Wenden i rozegna Jezuitów. Oni za osiedli

w Inflantach polskich w Dyneburgu 1620 r., w Uwadzie 1625 r., w Auli

1626 r. i stamtd starali si nie pomoc ucinionym katolikom w Inflan-

tach szwedzkich.

§. 71. Dom profesów w. Barbary i Dom nowicyatu w. Szczepana
w Krakowie. — Misye na Podgórzu, w Stpocicach, Zielenicach

i Markocicach. 1583-1773.

Przez 4 lata pracowali Jezuici w Krakowie jako pomocnicy ksidza
Pazy, proboszcza w. Szczepana i misyonarze w Wieliczce i indziej. Na
prob O. Possewina, król Batory wyjedna u biskupa krakowskiego Pio-

tra Myszkowskiego, przywilej 1 lutego 1583 r., oddajcy im na -wieczny

uytek i uytkowanie* kocióek cmentarny w. Barbary, zaoon}'" przez

królow Jadwig, tu obok kolegiaty Panny Maryi, 3 padziernika 1394 r.,

przy którym w kamienicy Ledwasa O. Stanisaw Grodzicki otworzy rezy-

dency w. Barbary. Urzdzi j i powikszali z jamun zacnych matron

Anny Kormanickiej, Doroty Barzyny, Zofii Mnichowskiej, Magorzaty Ko-

zowskiej, nastpca jego O. Piotr Skarga w lecie 1584 r., z ofiar za J-
drzeja i Krystyny z Dbiskich Sapiehów, odnowi koció.

Koo Skargi grupuj si dzieje Jezuitów krakowskich a do 1608 r.,

w którym on z przeniesieniem stolicy królewskiej, zamieszka w Warsza-

wie. On to podczas oblenia Krakowa przez arcyksicia Maksymiliana

1587 r., zaprowadzi 40godzinne naboestwo, zakoczone biczowaniem;

on kazaniami, w których pomagali mu 00. Goyski, Czarnkowski, Szem-

bek, cign do kocioa w. Barbary doborow publiczno; on zaoy
przy nim arcybractwo Miosierdzia 21 padziernika 1584 r., bank pobony
1586 r., bractwo w. azarza 1592 r., posagow » skrzynk* w. Mikoaja

1598 r., i zachci do przystpienia i ofiar dla tych instytucyi senatorów

i panów, jak: wojewodowie Zebrzydowski, Mikoaj Firlej, Mikoaj Mniszek,

Hieronim Gostomski, hetman Mielecki; jak Piotr Branicki, Zbigniew Osso-

liski, Mikoaj Jazowiecki, Joachim Ocieski, Mikoaj Komorowski, Marcin

Leniowolski
;

jak mistrze almae matris, Szymon Sireniusz, Piotr z Górki;

oraz paskich i patrycyuszowskich rodów matron}^ jak oprócz wy wspo-

mnianych: Firlejowa z córkami, ksine Ostrogskie, Opaliska, z Radziwi-
ów Mielecka, kanclerzyna Zamojska, Przerbska, Leziska i niektóre kra-
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kowskie patrycyuszki. Nie pozostali w tyle, kardyna Jerzy Radziwi, bi-

skupi Rozdraewslci, Kromer, Maciejowski, opat Reszka, kanonicy Szysz-

kowski i Karnicki. Wszyscy oni i wielu innych, przez cze i przyja
dla Skargi, popierali jego dziea miosierne, dobrodziejami byli i przyja-

ciómi zakonu nietylko w Krakowie, ale w rzpltej caej.

Na yczenie kongregacja prowincyalnej w Niewieu 1591 r., jene-

ra Akwawiwa, zamieni rezydency na dom profesów w. Barbary, utrzy-

mujcy si jedynie z jamun, jakiego prowincya polska dotd nie miaa.

Zmieniali si czsto jego prepozyci i ksia, ale dusz jego by Skarga,

nawet gdy od 1591 r. jako kaznodzieja królewski, z O. Goj^skim spowie-

dnikiem króla, zamieszka na zamku, bo odwiedza czsto profesów, w ko-

ciele miewa kazania, i nawrócenia najznaczniejszyci osób przez niego si

dokonyway,
Tycli nawróce z herezyi i schizmy, bywao w Krakowie po 70 i 100

corocznie, nawracali si nawet ministri t. j. pastorowie i kaznodzieje, jak:

Adam Kostnitz, kalwiski, Chrystyan Frank, aryaski, ex-k8idz kalwin

Hieronim Filipowski; nawracali senatorowie, jak: kasztelan naliielski Hie-

ronim Gostomski, podskarbi koronny Jan Dulski, wojewoda chemiski Er-

nest Wejher, marszaek w. n. Prokop Sieniawski i t. d. Od 1608 r. tych

nawróce coraz mniej, bo Kraków przestawszy by stolic, nie by ju
ogniskiem duchowego ycia, ubywao te rónowierców mnogo Oprócz ka-

za w kociele w. Barbar \', miewali od 1609— 1620 r. kazania w kolegia-

cie Panny Maryi w pitki, niedziele i wita, i codzienne podczas adwentu
i postu.

Z Krakowa wyprawiali si Jezuici od 1595—1626 r. na misye pod-

górskie missiones submontanae, do Biecza 1595 r.. Starego i Nowego Scza,

do Lubowli i miast spizkich, do Homonny hr. Jerzego Drugetha i dóbr jego

w komitacie zemplickim, do ywca i w Góry Karpackie, nawracajc kal-

winów, pouczajc ciemnych Sowaków i Górali; Klaryskom w Starym S-
czu, Benedyktynkom w Stanitkach, dawali coroczne rekolekcye. Sufraga-

nowi krakowskiemu Oborskiemu towarzyszyli przez szereg lat na wizytach

pasterskich, jako misyonarze i teolodzy.

Podczas morowego powietrza, które w latach 1588, 1591— 1592,

1600—1601, 1622—1625, nawiedzio Kraków, Jezuici obsugiwali zapowie-

trzonych, a brat aptekarz Wilhelm Anglik 1591 r. pigukami swego wyna-

lazku, które powszechnie jezuickiemi nazywano, ocali ycie wielom.

Wojna i okupacya szwedzka 1655—1657 r., w lad za ni okupacya

austryacka do 1659 r., mór 1662 r. i inne klski spowodoway upadek Kra

kowa. Uboa, wyludnia si widocznie, a gdy jeszcze w wojnie pónocnej

wypaci musia 1702—1715 r. na potrzeby wojsk polskich 495.413 zip., na

kontrybucye wojsk »auksyliarnych«, saskich i moskiewskich 1,403074 zp.;

najezdnikom Szwedom koo 683.000 zp., gdy morowe powietrze (guzy pod

pach, bubonesj, 1707— 1710 r. zabrao 20.000 osób, midzy temi 10 Jezuitów,

6 ksiy, 4 braci i dom w. Barbary przez kilka miesicy sta zamknity,
ruina miasta staa si zupen.

W stosunku do ludnoci jego 9—10 000, liczba klasztorów bya za

wielk. Jezuici w. Barbary szukali szerszej pracy poza Krakowem i znaj-

dowali j. W dobie szczliwoci saskiej, prepozyt Wadysaw ótowski,
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zamiast drewnianego, da 1742 roku murowane sklepienie beczkowe kocio-

owi w. Barbary, sprawi srebrne tabernaculum, wieczn lamp, zoty gar-

nitur (ornat, kap, dalmatyki). Prepozyt Piotr Paczanowski postawi 1760

do 1764 roku 9 nowyci otarza- z lipowego drzewa w stylu barokowj^m;

sprawi nowe sprzty kocielne, przemalowa kaza cay koció al fresco,

dachy i wie z 3 dzwonami nakry miedzi, odnowi kaplic Matki Bo-

skiej bolesnej i dwie kongregacyjne. W tym stanie pozosta koció do

1896 r., w którym pod nadzorem konserwatora staroytnoci polskich, Stry-

jeskiego, odnowiono go niefortunnie; bo wyrzucono 4 otarze, a te, co po-

zostay, przybrano modernistycznie.

Z pocztkiem listopada 1773 r. ogoszono 7 ksiom, 4 braciom domu
profesów brewe kasacyjne. Koció w. Barbary odda biskup Sotyk 1 gru-

dnia 1774 r. kongregacyi kupieckiej z bractwami Opatrznoci Boej i Niep.

Pocz. N. M. P, Za rzdów austryackich objli ten koció 1798 roku wraz

z domem XX. Miechowici, a gdy ostatni z nich, ks. Pkalski umar 1874 r.

powierzono »prowizoryczn bezpatn administracy* kocioa Jezuitom,

w dawnym za domu profesów miecia si od 1842 roku bursa studentów

i szkoa miejska, a znów 1907 r. Jezuici dom ten nabyli na wasno.
Niemal równoczenie z domem profesów powsta Dom nowicyatu

w Krakowie. Na prob Possewina, za poparciem króla Stefana, odda
na ten cel 1583 r. znany nam ks. Paza, koció w, Szczepana z probo-

stwem i filialnym kocioem w. ap. Macieja i Mateusza. Dyplom erekcyjny

wyda król dnia 4 marca 1585 r., uposaya za nowieyat t. r. na prob
ks. Skargi, starocina Anna Kormanicka, nadaniem wsi Stpocice, Lipówka

i Przecawek, do których przybyo z biegiem lat od rónych dobrodzie-

jów, 7 wsi, 4 realnoci pod miastem, browar i myn i przeszo 70.000 zip.

w legatach. Trzej bracia Koryciscy, Mikoaj, Andrzej, Krzysztof, czwarty

Stefan, syn Mikoaja, kanclerz w. k. wyoyli w XVII wieku znaczne sumy

na odnowienie i rozszerzenie dwoma kaplicami kocioa w. Szczepana. Go-

tycki kocióek w. Macieja z XV wieku odnowili, a raczej popsuli, bo

w barokowym stylu. Jezuici swym kosztem.

Nowicyuszów bywao 40, nawet 80 i wicej, z senatorskich i szla-

checkich rodzin, ale take z mieszczan; dopiero wskutek upadku miast,

pod koniec XVII i w XVIII wieku wstpowaa nawet na braci, niemal wy-

cznie szlachta. W Stpocicach postawiono dla nich obszern will

z kaplic i urzdzono koo 1600 r. jakby drugie Icolegium. Tu oni chronili

si podczas zarazy lub wojny. W Zielenicach i Markocicach,
byy obok dworków kocioy, w których katechizowali lud, równie jak

w miecie, gdzie obsugiwali szpitale, czasem i wizienia.

W domu w. Szczepana zamkn 3 padziernika 1593 r. pracowity

ywot O. Stanisaw Warszewicki, suc zapowietrzonym. Najznaczniejsza

to po Skardze osobisto, ozdoba zakonu. Z tego te domu rozchodzili si

misyonarze w róne strony, r. 1706 dawali wielkie misye w 13 pogranicz-

nych wsiach sowiaskich komitatu Orawy (Arva) w Wgrzech.
Proboszczem w. Szczepana bywa kadorazowy rektor, zarzdza za

parafi przez wieckiego ksidza, vicarius perpetuus. Nie podobao si to

niektórym zazdrosnym, czy niechtnym z kapituy, wic nakonili biskupa

krakowskiego Felicyana Szaniawskiego, e 1732 roku odebra Jezuitom, za



— 167 —

zgod wszelako jeneraa zakonu, koció w. Szczepana z probostwem i upo-

saeniem, prawo kolatorstwa przela na biskupa, ich za zobowiza, aby

co niedziel i kiedy potrzeba, mówili w tyme kociele kazania i suchali

spowiedzi.

Podczas konfederacyi barskiej cz gmachu nowicyackiego suya
Rosyanom na szpital, chorych i rannych pielgnowali Jezuici swym ko-

sztem, zato wolni byli od kontrybucyi i gorszych od niej rewizyi za bun-

townikami (konfederatami).

Od podziau dwóch prowincyi zakonu na cztery r. 1756, dom nowi-

cyatu nalea do prowincyi wielkopolskiej. Nowicyuszów bywao ju tylko

20, zato zaprowadzono kurs retoryki, historyi, geografii i francuskiego j-
zyka dla tych, którzy ukoczyli nowicN-at. Po kasacie zakonu 1773 r. je-

zuicki kocióek w. Macieja i Mateusza przyczono jako fili do fary w.
Szczepana, obydwa za, na rozkaz austryackiego rzdu rozebrano na wio-

sn 1802 r., aby uzyska plac pod nowe koszary cesarskie. Koszar nie po-

stawiono, plac » Szczepaski* pusty, tylko w dni targowe zapenia si kra-

mami i wozami wiejskimi.

§. 72. Kolegium w Lublinie. — Stacye misyjne w Chodlu, Godowie
i Michowie. 1582—1773.

Wojowniczego króla Stefana, naladowali jego rycerze, chory w. k.

Bernard Maciejowski i rotmistrz Mikoaj Zebrzydowski, i zmówiwszy si
w obozie pod Wielkiemi ukami 1581 r., zaoyli z swej ojcowizny Jezui-

tom kolegium w Lublinie, » siedzibie wszystkich sekt i zlewku wszelkich

herezyi, a pozbawionym prawie cakiem pomocy kapanów i kaznodziei*.

Uposayli je 1582 r. hojnie, chory poow miasteczka Chodel, folwarkami

Ratpszyn i Godów; rotmistrz dobrami Cete, Puszno i Wólka, którym przy-

byo 1594 r. Jeewo, nadane przez kardynaa Jerzego Radziwia i kra-

kowsk kapitu; Michów 1732 r. od Jezuity Adama Michowskiego ; wie
Lemszczyzna i folwark Rudy 1760 r. Brakowao domu, wic podarowa
sw kamienic w Lublinie Andrzej Tczyski wojewoda bezki, siostra za
jego Katarzyna ksina Sucka, oddaa swój ogród i 16.000 zp. na budow
kolegium, pod które odpowiedni plac ofiarowao miasto. Jenera Akwawiwa
zatwierdzi fundacy lubelsk 1582 r.

Dwaj pierwsi Jezuici, Stanisaw Warszewicki i Szymon Wysocki,

przybyli ju 1581 r., otwarli rezydency; przez 4 lata, dopokd nie wybu-
dowali wasnej kaplicy, pracowali przy kolegiacie jako kaznodzieje-misyo-

narze. W r. 1586 rozpocz Warszewicki z jamun panów i szlachty, zje-

dajcych si do zamonego wówczas i ludnego (30.000 mieszkaców ró-

nych wiar i narodowoci) Lublina na kadencye trybunalskie, budow
trzechpitrowego kolegium i wityni, »mogcej zdobi pierwsze stolice

Europy «. Konsekrowa j, i udarowa wielkim krucyfiksem srebrnym i re-

likwi w. Bernarda, gówny jej fundator, podówczas biskup krakowski

Bernard Maciejowski.

Szkoy, bo nie mia ich Lublin, gramatyk i humauiora otwarto po

Wielkiejnocy 1586 r.; retoryk i burs ubogich w roku nastpnym; filozo-
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fi, matematyk i fizyk dopiero 1617— 1619 r. z legatu (10.000 zp.j Agnie-

szki z Tczyskich Firlejowej; seminaryum kleryków z katedr teologii

moralnej z zapisu kanon, sandomirskiego Wojciecha Rejmiskiego 1675 r.,

zakad ten powierzy biskup Sotyk 1760 roku XX. Misyonarzom (azarzy-

stom); wreszcie dwie katedry teologii dogmatycznej, trzeci kazuistyki

i kontrowersy, z zapisu Jana Iowieckiego 1699 roku, ale dla wojen i pro-

cesów, zrealizowanego dopiero 1731 r. Nie brako na drobniejszych lega-

tach dla bursy ubogich, i na stypendya dla zdolnych uczniów.

wietny by stan szkó lubelskich, plus quam mille przeszo 1.000

uczniów, wiele z rodzin dyssydenckich. Trwaa ta wietno po upadku
Lublina, a ju podobno adne szkoy nie witay tylu królów, dygnitarzy

rzpltej, deputatów trybunalskich i znakomitych osobistoci, akademiami
uczonemi, dyalogami, teatrem, adne te szkoy nie dostarczay tyle burd

studenckich, jak lubelskie.

W chwili przybycia Jezuitów, Lublin by istotnie wedug sów aktu

fundacyjnego, »sedes et colluvies siedzib i stekiem wszelkich herezyi«, ale

gównie aryanizmu, z gonym ex-ksidzem Marcinem Czechowiczem i Ja-

nem Niemojewskim na czele. Obok 8 kocioów katolickich, istniay zbory

ariaski i kalwiski ze szkoami, luterski, braci czeskich i cerkiew schiz-

matycka. Przeciw nim zwrócili swe kazania w kolegiacie, u Franciszka-

nów, Dominikanów i PP. Brygitek, 00. Warszewicki, Wysocki, Justus

Rab, Radzimiski, Kulesza, tdzy mówcy i teolodzy. Wezwani przez Cze-

chowicza i Niemojewskiego na dysput w kolegiacie o Bóstwie Chrystuso-

wem, wyznaczyli na ni O. Raba; zakoczya si smutnie, bo paraliem

Czechowicza. Ponawiay si te dysputy przy otwarciu szkó i podczas ka-

dencyi trybunalskiej.

Równoczenie dla l^atolików lubelskich zaoy 1587 r. O. Warszewi-

cki kongregacy maryask studentów i literatów i szpital w. azarza,
ks. Skarga za w maju 1589 r. Bractwo miosierdzia. Obsugiwali szpital

miejski w. Ducha, w którym umar 1608 r, rajca lubelski i burmistrz, pi-

sarz, poeta i filozof Sebastyan Acernus Klonowicz, Jezuitów zrazu przeci-

wnik. Kapelanami byli miejskiego i trybunalskiego wizienia.

Podczas przedrokoszowego zjazdu szlachty w Lublinie 1606 r., zeszli

si w kolegium jezuickiem regalici, Stanisaw ókiewski, kaszt, lwowski

i Jan Firlej, podskarbi koronny i starosta lubelski, i po naradzie wypra-

wili O. Kulesz z ostrzeeniem do Zygmunta III w Warszawie, aby co pr-
dzej ubieg Kraków, bo opanowa go zamierza Zebrzydowski, aby jako

pan stolicy, tem mielej traktowa z królem. Mszczc si zato rokoszanie,

gdy po przegranej pod Guzowem przeprawili si przez Wis, poniszczyli

srodze wsie i folwarki jezuickie.

Król Jan Kazimierz wyprawiajc si na potrzeb beresteczk z Ko-

zactwem i Tatarami, w maju 1651 r., zatrzyma si w Lublinie i modlc
si przed cudownym obrazem b. Stanisawa Kostki, ofiarowa mu ex-voto

srebrn, zocon sukni, wartoci 1.000 zp.

Szwedzi jeneraa Duglasa 1655 r. i band}' Rakoczego 1657 r. zrujno-

way zamek i mury, których nie naprawiono potem, zuboyli miasto kon-

trybucyami i grabie. Do bezbronnego miasta, popaliwszy przedmiecia,

wpadli Tatarzy 1682 r., zupili je i nabrali jeca. Doszo do tego, e depu-
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tatom trybunalskim brako mieszka, wic przemoc wyrzucali wacicieli

z domów. Poar 1702 r. zniszczy ich poow, w pomieniach klasztoru Wi-

zytek stracio 5 zakonnic, 19 panienek ycie. Kolegium jezuickie tak byo
zdezolowane i zuboae, e gdy w niem odby si mia sejm nadzwyczajny

dnia 19 czerwca 1703 roku, to król August II przysa, na prob O. Voty,

200 czerw. z. na jego poatanie. Sejm lubelski nada miastu » przywileje

i honory« Krakowa, ale to nie poprawio niedoli, owszem wojna pónocna

spotgowaa j jeszcze.

Ledwo si dwigno nieszczliwe miasto, alici wielki poar dnia

10 czerwca 1752 r. zniszczy je do poowy, spali dachy wspaniaego ko-

cioa Jezuitów, pod ciarem spadajcych belek zawalio si sklepienie,

spon gmach szkolny i cz kolegium. Odbudowano je w dwóch latach,

a koció otwarto w dzie w. Stanisawa Kostki 1757 r. uroczycie.

Jezuici lubelscy bdc w kolegiacie kaznodziejami take trybunal-

skimi, przedajnym i stronniczym sdziom dokuczali do ywego. Roku 1759

zaskarono ich do biskupa Sotyka, ale ten przeczytawszy kazanie, nie

znalaz nic zdronego, uprzedzony jednak przez audytora swego, kanonika

Czernego i niektórych kanoników kolegiaty lubelskiej, nie by im askaw
i nka przez lat kilka.

Podczas konfederacyi barskiej, Rosyanie zajwszy Lublin, wizili

w nim pojmanych w boju konfederatów Bierzyskiego ; twardym losem

winiów zaj si troskliwie, rektor Maciej Szembek.

W roku kasaty 1773 lubelskie kolegium liczyo 73 osób. Przy szko-

ach z kursem filozofii i teologii, istnia konwikt, bursa ubogich i muzy-

ków, znaczna biblioteka, dmkarnia (od 1688 r.) i apteka; na folwarkach

myny, browar i gorzelnia, roczny dochód z dóbr i realnoci 37.453 zp.

W miasteczku C h o d 1 u , którego drug poow dokupiono za

45.000 zp., z piknym kociókiem Matki Boskiej Loretaskiej, w G o d o-

wie i Michowie byy stacye misyjne.

Koció i gmachy pojezuickie objli 00. Trynitarze z obowizkiem
utrzymania szkó niszj^ch. Po spaleniu si kocioa 1803 r. rzd austryacki

przerobi go na magazyn wojskowy, ale wskutek erygowania dyecezyi lu-

belskiej 1805 r., odnowi go naprdce i odda na katedr biskupi, i jest

ni dotd. W gmachach pojezuickich umieszczono po 1831 r. gimnazyum
rosyjskie.

§. 73. Kolegium w Kaliszu, w województwie kaliskiem, archidyecezyi

gnienieskiej. 1582—1773.

Obok Hozyusza drugi filar katolicj^zrau w Polsce, prymas Stanisaw

Karnkowski, postanowi za zgod kapituy w archidyecezyi gnienieskiej

cierpicej bardzo na bi-ak kleru, otworzy seminaryum duchowne i wysze
szkoy, nie w maem Gnienie, ale w znacznem wojewódzkiem miecie Ka-

liszu, Wic 1582 r. sprowadzi z Poznania dwóch Jezuitów, aby w kolegia-

cie kaliskiej mówili kazania, suchali spowiedzi. Podarowa im dworzec ar-

cybiskupi z ogrodami, kamienic w miecie, obszerne place pod koció
i kolegium, które wedug planu jezuickiego architekta brata Jana Bernar-
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doni z Como, swym kosztem budowa. Z kolegium poczy simul et semel

semiuaryum dyecezyalne, i burs na 100 uczniów bursa Karnkomana, upo-

saywszy koleg-ium dobrami Sawno, Kokanin, Lisków i Zychów; semina-

ryum dobrami Mazów, Romartów i ka, burs wsi Marctiwacz i kapi-

taem 50.000 zp. Do szkó jezuickich przyczy szkóki, farn i kolegiack

jako przygotowawcze do gimnazyum; nauczali w nich wieccy nauczyciele,

mianowani przez prepozyta kolegiaty i rektora, pod kierunkiem ks. pre-

fekta szkól. Pierwotny akt fundacyjny 1583 r., zmieni prymas w niektó-

rych szczegóach drugim aktem z d. 30 kwietnia 1586 r., zatwierdzonym

przez Zygmunta III i Grzegorza XIV. Do tych zakadów naukowych przy-

bya 1606 roku bursa ubogich i muzyków, utrzymywana z funduszu Sary

Taleskiej (2.000 zp., dom i ogród) i z stypendyów, przez niektórych kano-

ników i proboszczów ustanowionj^ch, oraz konwikt szlachecki imienia Czy-

ewskich 1643 r., bo z legatu (9.800 zp.) oficyaa kaliskiego Balcera Czy-

ewskiego i mniejszych zapisów powstay.

Prymas ukoczy budow kocioa 1596 r. Na konsekracyi jego przez

sufragana gnienieskiego Gniazdowskiego 8 wrzenia, powiedzia wspa-

niae kazanie o »dwojakim kociele chrzecijaskim, powszechnym i muro-
wanym* i dedykowa Zygmuntowi III; obdarza wit3^ni srebrami i apa-

ratami kosztownymi, i w niej pod prezbiteryum kaza si pogrzeba. Je-

zuitom postawi tylko waciwe kolegium, czyli mieszkanie zakonne (po

prawej stronie kocioa), przy niem za »paacyk* dla siebie, w którym
najchtniej przebywa, cieszc sw staro widokiem doborowej modziey
i czst z ni rozmow. Gmachy po lewej stronie kocioa, w których mie-

ciy si szkoy i drukarnia, stany w latach 1644—1652 i 1678—1680 hoj-

noci prymasa Macieja ubieskiego, a w czci prymasa Olszowskiego.

Szkoy, humaniora z retoryk, otworzy yicerektor Kasper Sawicki

1586—1587 r.; trzechletni kurs filozofii z matematyk i fizyk wprowadzi
rektor Kasper Moraris 1596—1599 r. Z otwarciem seminaryum 1591 r. roz-

poczto kurs teologii moralnej, a roku 1596 mniejszy kurs dogmatycznej;

wielki za czteroletni kurs teologii przyby dopiero 1731 roku z funduszu

(20.000 zp.) ks. ofcyaa i dziekana uniejowskiego Jana Gaczyskiego, oraz

40.000 zp. Antoniego Czapskiego, ojca Jezuity Marcyana. Susznie na-

zwano te szkoy »akademi* kalisk, 600—800 uczniów uczszczao do niej.

Intryg kilku kanoników gnienieskich, a uchwa owickiego synodu

1622 roku prymas Wawrzyniec Gembicki, przeniós, wbrew wyranej woli

fundatora, ale za zezwoleniem papiea, seminaryum z jego uposaeniem
do Gniezna. Napróno prymasi Wyk, ubieski i Pramowski, r. 1637

do 1643 i 1667 r., starali si sprowadzi je napowrót do Kalisza. Opara si
kapitua, ndzny jednak stan gnienieskiego seminaryum spowodowa
prymasa Stanisawa Szembeka, i 1718 r. odda je w zarzd XX. Misyo-

narzom.

Królowie, Zygmunt III r. 1595 i 1623, Jan Kazimierz 1657 r. z kró-

low, która z swym dworem przez 3 tygodnie mieszkaa w czci kole-

gium, prymasi, biskupi i dygnitarze odwiedzali raz po raz kolegium i aka-

demi kalisk, uczczeni zawsze oracy, czasem dyalogiem, teatrem.

Wojny, mory i klski publiczne, które ze Jana Kazim. i w XVIII w.

trapiy rzplt, zrujnoway take dobrobyt Kalisza, podciy fortun kole-
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gium, mimo to dobra jego ziemskie w chwili kasaty, szacowano na

567.264 zp. z rocznym dochodem 31.340 zip.

Niecny prymas Podoski ju 18 padziernika 1773 r. przez delegatów

swych obj w posiadanie kaliskie kolegium i koció, brewe za Klemen-

sowe ogosi 12 listopada. W gmachach pojezuickich po jednej stronie ko-

cioa umieszczono szkoy wojewódzkie, konwikt szlachecki, nowicyat i szpi-

tal Braci miosiernych; po drugiej stronie, urzdzono komor mundurów
wojskowych, magazyn zboa i kaplic lutersk. Rzd pruski usunwszy to

wszystko, przerobi kolegium na szko korpusu kadetów 1795 r. i biura

prezydentury prowincyalnej. Za polskich rzdów 1807—1832 roku obrócono

cae kolegium na koszary i szko kadetów. Wspaniay koció w. Woj-

ciecha i Stanisawa, odarty ze sreber i ozdób, podarowa 1798 r. arcybiskup

Krasicki rzdowi pruskiemu, ten za zamieni go na zbór protestancki

i jest nim po dzi dzie.

§. 74. Kolegium Boego Ciaa i Dom 3-ej próby i nowicyatu w. Mi-

chaa w Niewieu, w województwie nowogrodzkiem, dyecezyi wi-

leskiej. — Stacye misyjne w Makowiczach i ochowie. 1582—1773.

Nawrócony przez ks. Skarg Mikoaj Radziwi Sierotka, chcc na-

prawi ze wyrzdzone Bogu i ludziom przez rodzica swego »herezyarch«

Mikoaja Radziwia Czarnego, postanowi zaoy kolegium jezuickie

w dziedzicznym Niewieu nad rzek Usz, drewnianej, na pó chopskiej,

na pó ydowskiej miecinie. Wic na wiosn 1582 r. uprosi sobie u pro-

wincyaa Campano, 00. Wojciecha Mroskowskiego i Krzysztofa Ostrow-

skiego, którzy w drewnianym kocióku farnym rozpoczli prac jako ka-

znodzieje-misyonarze.

Ale Jezuitom nie podoba si Niewie, Mroskowski nazwa go spe-

lunca, jaskini, woleli Nowogródek. Ubodo to ksicia, wic zanim dre-

wniany Niewie przebudowa na murowane, obronne miasto, zaludni rze-

mielnikami i kupcami z Niemiec, obdarzy prawem magdeburskiem, zobo-

wiza si aktem fundacyjnym 1584 r, dwign koció Boego Ciaa, we-

dug planu brata Bernardoni i kolegium, które uposay dobrami Lupsk,

z 6 wsiami. Pomnoy fundacy Zygmunt Radziwi, krajczy w. 1., folwar-

kami Rudawka i Uanka pod miastem. W 4 lata potem kolegium ju stao

gotowe, w 9 lat wspaniay koció, który dla mnogoci nagrobków nie-

wiezkich Radziwiów, nosi cech wielkiego grobowca; konsekrowa go

nuncyusz 7 padziernika 1601 r.

Pierwszym rektorem niewiezkim by O. Mroskowski, który 1586

i 1587 r. otworzy nisze szkoy, wnet potem humaniora z retoryk. Ka-

tedr filozofii er3^gowa rektor Jdrzej uszkowski 1641 roku. Obok szkó,

konwikt 1620 r. z funduszu (20.000 zp.) Andrzeja Skorulskiego, ojca dwóch
Jezuitów, Zachariasza i Pawa; bursa ubogich i muzyków, dla której hoj-

nym by ksi Sierotka, a sam wysoce uczony, opiekowa si zdoln a bie-

dn modzie. Synów swoich wychowywa na zamku, ale pod kierunkiem

O. Alanda, Lwowianina. Uczniów wszystkich bywao do 300 i wicej.

Wszelkie zjazdy, festyny na przebudowanym prawie z nowa przez ksicia
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Sierotk zamku, wszelkie uroczj^stoci kocielne i czste pogrzeby, na które

zjedaa caa Litwa, nie obyy si bez udziau modziey szkolnej.

Prac kapask rozpocz O. Mroskowski od nawrócenia z schizmy
modziutkiej ony ksicia Sierotki, Elbiety Eufemii Winiowieckiej, zmar-

ej w 27 r. ycia w Biaej 1596 r. Przez ni nawróci 1589 roku jej brata,^

pana na Rakowie nad rzek Islocz, i matk obojga, Eufemi z Wierzbic-

kich, od lat 20 kalwink i kalwinów patronk. Nawracano corocznie sporo

rónowierców, którzy za Eadziwia Czarnego w obszernych dobrach jego

zagcili si bardzo, i jeszcze wicej schizmatyków w nowogrodzkiem i mi-
skiem województwie. Katechizacyami i misyami po parafiach, pouczana

lud ciemny i niepojtny. W kociele Boego Ciaa sam ksi Sierotka za-

oy i nada 1590 roku arcybractwo miosierdzia i skrzynk w. Mikoaja,

póniej powstay inne bractwa. Rektorowie byli proboszczami niewiezkimi,

i przez wieckiego kapana administrowali parafi.

W wojnie moskiewsko-kozackiej, z kocem wrzenia 16.55 roku Nie-

wie zdobyty, zlupiony, ludno, która si do kocioa i kolegium schro-

nia, wraz z trzema Jezuitami, przez Kozaków Zotarenki w pie wy-
cita. Powtórzy si napad 1660 r. Moskwy i Kozaków, kolegium i koció,
groby nawet i trumny zlupione i odarte. Karol XII zdobywszy miasto i za-

mek 1706 r., wyda je i ca okolic na up i spustoszenie Szwedom. Nie

wspominam o zdzierstwach i okruciestwach ^pónocnych goci«, 1709—10,

1719—20 i 1771-74.

Oprócz kolegium, mieli Jezuici w Niewieu dom nowicyatu
i 3-ej probacyi na górze Anioów, albo w. Michaa. Jeszcze 1586 r. po-

stawi tam ksi Sierotka kaplic w. Rafaa jako ex-voto za szczliwie

odbyt pielgrzymk do Ziemi w., opatrzy funduszem i aparatami i odda
Jezuitom w zarzd. Hetman Jan Karol Chodkiewicz wybudowa na miej-

scu kaplicy pikny koció w. Michaa, obsugiAvany take przez Jezuitów,

sn na pamitk, e córka jego z pierwszej ony Mieleckiej, Anna, wy-

chowaa si w klasztorze PP. Benedyktynek, zaoonym 1591 roku przez

ksicia Sierotk, syn za Hieronim, modo zmary, w szkoach jezuickichr

Rektor Micha Ginkiewicz otoczy 1644 r. koció 9 kaplicami na cze ty-

lu chórów Anielskich, std nazwa góry Anioów, góry w. Michaa.

Poniewa prowincya litewska nie miaa osobnego domu dla ksiy
3 probacyi, i ci miecili si w niewiezkim kolegium, pi'zeto rektor Micha

Bujnowski, otrzymawszy 1685 r. od Tobiasza i Elbiety Grochowskich za-

pis dóbr Kukowicze, Makowicze na Polesiu i ochów nad rzek Nacz,
przystpi 1686—1688 r. do budowy domu 3 probacyi przy kociele w. Mi-

chaa. Dobrodziejami tego domu byli ordynaci: Micha Kazimierz Radzi-

wi, syn Karol Stanisaw, wnuk Micha Kazimierz Rybeko z on Fran-

ciszk z Winiowieckich, czenik wendeski Mikoaj Misztod i pastwa
Wojniowiczowie. Ksia probanici, bywao ich 8—12, oddani ascezie, wy-

jedali tylko w pocie wielkim na misye ludowe. W odlegych i bezdro-

nych Makowiczach i w ochowie pobudowano kocióki z stacyarai mi-

syjnemi.

Szwedzi 1706 r. zupili i spalili dom i koció w. Michaa, odbudo-

wa go piknie ordynat Micha Kazimierz Rybeko 1736 r., dom odnowili

1707—1714 r. rektorowie Miluski i Bielski. Dzieli on zreszt losy i koleje
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kolegium Boego Ciaa, razem z niem nalea do prowincyi litewskiej, od.

r. 1756 r. do mazowieckiej; i wtenczas (r. 1760) umieszczono tu nowicyat,

razem z niem zniesiony 1773 r. Koció Boego Ciaa pozosta jednak i na-

dal parafialnym, podczas gdy koció w. Michaa sta dugo pustk, a g-o

rzd rosyjski zamieni na mag-azyn wojskowy. W gmaciach kolegium mie-

ciy si szkoy powiatowe, zamknite ukazem Mikoaja I roku 1835; dom
3 próby i nowicyatu opuszczony niszcza, a zamieni si w gruzy.

ROZDZIA XVIL

Kolegia i domy zaoone w pierwszej dobie rzdów Zygmunta

1588-1608.

§. 75. Jezuici w Gdasku. — Kolegium gdaskie w Szotlandzie na

Pomorzu w dyecezyi kujawskiej. — Misye w Gemlicach i Czapielsku.

1584—1773.

Gorliwy biskup kujawski Hieronim Rozdraewski, pragn ju 1582 r.

osadzi Jezuitów w zamonym Gdasku, gdzie rozzuchwaleni protestanci

uciskali srodze garstk katolików, Ale magistrat, który rozporzdzenia

królów i biskupów uwzgldnia o tyle, o ile popieraa je sia zbrojna, po-

stanowi za wszelk cen nie dopuci do tego. Jako nie udao si bisku-

powi otworzy kolegium i szkó w samym Gdasku, ale te nie zdoa ma-

gistrat przeszkodzi staej misyi Jezuitom intra muros. Pracowali oni przy

kociele PP. Brygidek, w wasnej kaplicy, i w królewskiej kaplicy, a ra-

czej kocióku, za króla Jana III zbudowanym, i to nieprzerwanie od

1584 r. a do kasaty 1773 r. Co wicej, Rozdraewski zamyla odda Je-

zuitom dawn far, wspaniay gotycki koció Panny Maryi, odebrawszy

go pierw lutrom, wic pienia si z nimi przez lat 8, uzyska dekreta kró-

lewskie, ale e tych nie popar król wojskiem, magistrat zoj^ je do teki.

Co gorzej, przez sekretarza swego podburzy 1600—1608 r. przeciw

Jezuitom zakonnice w. Brygidy, których dobra bezprawnie zaj w admi-

nistracy, i si uday pod jego opiek przeciw rozporzdzeniom wasnych
biskupów i zewoliy na wydalenie si i moc Jezuitów z mieszkania i ko-

cioa w. Br^^gidy 1610 r. Wic zacny proboszcz gdaski Mileniusz, przy-

j ich jako swoich pomocników na probostwo, w pobliu zamienionego na

zbór kocioa Panny Maryi. Tu oni w obszernej izbie urzdziwszy kaplic,

mówili kazania, suchali spowiedzi. Na rozkaz króla Zygmunta, który

1623 r, do Gdaska zawita, wrócili do kocioa w. Brygidy, i nie opusz-

czajc swej kaplicy, pracowali tam a do 1641 r., w którym intrygi dwóch

Cystersów i czci zakonnic, odsuny ich od ambony i konfesyonau tego
kocioa. Wytoczyli wprawdzie proces w Rzymie, ale pomimo dekretów
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Urbana VIII r. 1643 i Innocentego X r. 1648 dla nich przychylnych, nie

powrócili wicej. Miejsce ich zajli zreformowani ksia Brygidy anie.

Ale i z onej kapliczki prywatnej na probostwie, wyrugowa ich

usiowa magistrat, banitowa ich kilkakrotnie, uwaa za intruzów, nie

mia jednak odwagi uy przemocy. Zato kiedy za naleganiem króla So-

bieskiego, otwarto i powicono 1 stycznia 1683 r. sacellum gedanense re-

gium, magistrat wyjedna u króla, pozyskanego darem 200.000 zip. od mia-

sta, formalny zakaz Jezuitom, odprawiania mszy w. w nowej kaplicy

i polecenie zamurowania furtki, prowadzcej do niej z ich mieszkania. Do-

piero król Fryderyk August, odbierajc hod Gdaska, wyda Jezuitom

8 kwietnia 1698 r. przywilej na swobodne uywanie kaplicy królewskiej,

z zastrzeeniem wszelako praw proboszczowskich. Magistrat protestowa,

przemoc odgania Jezuitów od kaplicy, zgromiony od króla, porozumie-

wa si z proboszczami Janowiczem i Korczem, i ci nawet podczas zarazy

1706, 1709 i 1710 r. utrudniali Jezuitom udzielanie sakramentów zapowie-

trzonym. Wic biskup Felicyan Szaniawski, aby intrydze przeci drog,

wyda d. 18 grudnia 1719 r. »Ordynacy misyi Towarzystwa Jezusowego

przy królewskiej kaplicy i farze gdaskiej*. Odtd Jezuici jako pomocnicy

proboszcza i misyonarze kanonicznie przy kaplicy ustanowieni, i fundacy
sta od tego biskupa opatrzeni, pracowali spokojnie w polszczcym si
coraz wicej Gdasku, a do kasaty 1773 r. W katalogach te zakonu od

1721 r. figuruje Missio gedanensis in Faraff {Pfarrhoff), przyczona do kole-

gium gdaskiego w Szotlandzie.
Zaoy je na przedmieciu gdaskiem biskup Hieronim Rozdraew-

ski, 8 stycznia 1592 r. i 15 stycznia 1593 r., przekonawszy si, e w mie-

cie samem magistrat luterskl szkó jezuickich nie cierp, zwaszcza, e,
aby je uczyni niepotrzebnemi, farn szko lutersk, zamieni na gimna-

zyum, lateinische Oberpfarrschule. Dopiero jednak 1616 r. wybudowano kole-

gium, uposaone od fundatora wsi Gembice, do której Jezuici dokupili

dobra Czapielsk i folwark podmiejski Nytych z rocznym dochodem

20.000 zp.

Szkoy z retoryk otworzy rektor Pichert 1619—1620 r., filozofi,

z zapisu ks. oficyaa pomorskiego Jana Jugowskiego, otwarto dopiero

1711 r., teologi z seminaryum dla 6 kleryków pomorskich, z fundacyi bi-

skupa kujawskiego Felicyana Szaniawskiego, 1712 roku. Podczas wojen

szwedzkich 1626 i 1656 r. szkoy zamknite, kolegium rozproszone, dobra

jego zupione. Pomimo to magistrat gdaski ogosi Jezuitów za zdrajców,

sprzyjajcych Szwedom, wic gmin miejski, korzystajc z bezkrólewia

1668 roku, zupi i zburzy kolegium i koció, wnet potem rozgoniwszy

uczniów, zniszczy budynek szkolny. Rektor Szczepan Skarzewski wybu-

dowa 1676 roku na prawym brzegu Raduni nowe kolegium z kaplic pu-

bliczn, na której miejscu stan 1722—1726 r. po dzi istniejcy koció,

fara szetlandzka.

Jezuici gdascy ju 1582 r. rozpoczli prac misyjn w podwójnym

kierunku. Nawracali rónowierców nie tyle w Gdasku, jak w Gemlicach,

na uawach i w okolicy, po 90 i wicej osób rocznie. Umacniali w wierze

katolików katechizacy, misyami, bractwami, a równoczenie dopomagali

opatom i biskupom do reformy klasztornej, Cystersów w Oliwie, Cystersek
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w arnowcu, Norbertanek w ukowie, Brygidek w Gdasku. Po otwarciu

kolegium gdaskiego w Szotlandzie, dwóch lub trzech jego ksiy, praco-

wao w roli pomocników proboszcza w samym tylko Gdasku, dwóch in-

nych na caem Pomorzu. Stae misye utrzymywali przy kociókach w G e m-
licach i Czapielsku, które wymurowali. Powicenia swego zoyli
dowody, ku zdziwieniu róuowierców, podczas morów, które w latach 1602,

1620, 1624, 1653, a zwaszcza 1708—1711 r., (umaro wtenczas w samym
Gdasku 24.500 osób), trapiy cienione murami a ludne bardzo miasto.

Od listopada 1733 r. do czerwca 1734 r. prawowity król polski Sta-

nisaw Leszczyski, napierany przez Sasów Augusta III i Rosyan jeneraa

Lascy i Miinnicha, schroni si w obronnym Gdasku. Lascy stan kwa-

ter w Gemlicach, kaza przeszuka koció i kolegium, a nie znalazszy

ani ukrytej broni, ani ludzi, zostawi w pokoju. Miinnich wyci ogrodowe

drzewa na pale do umocnienia wau. Obleni jednak Gdaszczanie uwie-

rzyli plotce, e Jezuici przez swój ogród wpucili Rosyan do Szotlandu,

ukrywaj ich w piwnicach i t. d., wic ogie swych bateryi skierowali na

koció i kolegium i uszkodzili je mocno. Po kapitulacyi Gdaska dnia

28 czerwca 1734 r., a do koca sierpnia, kolegium szetlandzkie suyo za

wizienie (libera custodia) dla wzitych w niewol senatorów i dygnitarzy

króla Leszczyskiego, jak: prymas Potocki, piciu Czartoryskich, trzech

Zauskich, Stanisaw Poniatowski, Franciszek Ossoliski, ks. Wacaw Hie-

ronim Sierakowski, Jerzy Sapieha, Gurowski, pukownik Bdowski i t. d.

Rektor Dobrski odda im gmach szkolnj^ na mieszkanie, agodzi jak móg
przykroci niewoli, zay jednak nie mao kopotu, gdy jeden z nich, pod-

wojewodzic wileski Horain, uszed szczliwie.

Poniewa przedmiecie Szotland (nie Gdask) dostao si pierwszym

rozbiorem Polski pod panowanie pruskie, przeto brewe Klemensa XIV
ogoszone zostao Jezuitom dopiero 1780 r. Pozostali oni jako Collegium Pa-

trum litteratorum przy nauczaniu w szkoach z filozofi i teologi jeszcze

lat kilkanacie, ale cyfra uczniów z 600 spada na 200. Dzi tam probo-

stwo i fara.

§. 76. Kolegium i konwikt szlachecki we Lwowie w województwie
ruskiem, archidyecezyi lwowskiej. — Misye w Baczowie, Muyowi-

cach i Nastasowie. 1584—1773.

Ju 1571 r. 00. Skarga i Herbest kazaniami swemi dali pozna Je-

zuitów we Lwowie, stolic}^ ruskiej, zamieszkaej przez Polaków i Niemców
przewanie katolików, Rusinów, Ormian, Woochów schizmatyków i ydów.
Dopiero jednak 1584 r. nowy arcybiskup lwowski Dymitr Solikowski spro-

wadzi 00. Benedykta Herbesta i Kaspra Nahaja, Tatara pojmanego cho-

piciem w boju, którego wojewoda podolski Jazowiecki wyksztaci w Kra-

kowie i Rzymie na Jezuit znakomitego. Pracowali w katedrze w kaplicy

ebrackiej (Pana Jezusa Miosiernego), mieszkali zrazu w arcybiskupim pa-

acu, potem w domku wynajtym przez obywatelk lwowsk Henclowa.

Trwao to rok tylko, bo arcybiskup sprawowa legacy królewsk w Rzy-
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mie u Syksta V, Jezuici rozjechali si, Herbest na misj^^e na Rusi, Podolu

i Woyniu, Nahaj do Jarosawia. W lat kilka póniej, pani Henclowa, roz-

alona, e doprosi si nie moga ksidza do konajcego swego ma, wy-

budowaa Jezuitom, za zgod arcybiskupa, drewniany dom dwupitrowy
z kociókiem na rezydency, do której wprowadzi ich uroczycie arcybi-

skup z kapitu i klerem, wita za piknym aciskim wierszem poeta

i rajca lwowski, Szymon Simonides.

O. Marcin Laterna by pierwszym superiorem nowej osady, 00. Jan

z Czarnkowa, Nahaj i Lawiski, póniej Jan Wchalius, Stanisaw Gro-

dzicki pracownikami. Jedni reformowali kler wiecki i klasztory rekolek-

cyami, w których dla dania zachty bra udzia sam arcybiskup, drudzy

mówili kazania w archikatedrze i kocioach lwowskich, nawracajc ró-

nowierców, schizmatyków, a take »poturmaków«, t. j. tych, co w niewoli

tureckiej lub tatarskiej zbisurmanili si, inni wreszcie, Herbest mianowicie,

apostoem Rusi nazwany, i Nahaj, dokonali na misyach nawróce najzna-

komitszych rodzin, bo ksit Ostrogskich i Zasawskich, a z nimi znaczn
cz Rusinów na Podolu i Woyniu, oderwali od schizmy. W roku 1599

na yczenie arcybiskupa otworzyli dla kleryków dyecezyalnych kurs teo-

logii moralnej.

Znaleli si i dobrodzieje, zacne matrony: Podleska, Ciekliska,

ksieni i fundatorka Benedyktynek lwowskich Saporowska, wojewodzina po-

dolska Sieniska, kasztelanowa kamieniecka Anna Sieniawska, kupcy za-

moni: Jakób Torosiewicz i Konstanty Korniakt (Greczyn), a nadewszystko

wojewoda sandomierski Jerzy Mniszech, który da 10.000 zip. ; dwie siostry

Mieleckie, córki hetmana, (Zofia 1" voto ksina Sucka, 2" voto Chodkie-

wiczowa i Katarzyna Ostrorogowa wojewodzina poznaska), które naday
dobra Podusilna i Baczow; w kocu Stanisaw Stadnicki z migrodu, ka-

sztelan przemyski, ten nada dobra Zimnawoda, Nowosióki, Laszki, Muy-
owice, Berdychów, Poduby.

Mona ju byo przystpi do fundacyi kolegium, zwaszcza, e mar-

szakowa w. k. Elbieta z Gostomskich Prokopowa Sieniawska, ofiarowaa

si na fundatork kocioa. Trudno wielka o plac odpowiedni. Król na-

znaczy Zarwanic, nieprawnie zabudowan przez ydów. Oni ofiarowali

pienidze na kupno placu, bj^le pozostali w swej dzielnicy. Mieszczanie

wzbraniali si sprzeda swe domy, inni stawiali niezmiernie wysokie ceny,

opiera si i magistrat wykupywaniu domów miejskich; pomimo wic wda-

nia si senatorów, jak kasztelan lwowski Stanisaw ókiewski i samego

króla, dopiero 24 stycznia 1608 r., zatwierdzon zostaa umowa z miastem

o place pod kolegium.

W tym zaraz roku, superior Stanisaw Radzimski otworzy w dre-

wnianej rezydencyi, która 1610 r. zamieniona na kolegium, szkoy grama-

tykalne, r. 1611 przybya im retoryka i logika; 1613 r. wielki kurs filo-

zofii, matematyki i fizyki; 1650 r. wielki kurs teologii z ojcowizny rektora

Adama Zborowskiego ; kurs mniejszy teologii istnia ju od 1549 r. ; 1615 r.

bursa ubogich fundowana przez ks. Mikoaja Kilickiego, Lwowianina

i Jana Uliskiego 1646 r.; wreszcie drukarnia 1615 roku za 10.000 zip. od

Zofii Sieniawskiej. Uczniów bywao 550—700, Jezuitów 38—50.
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A do roku 1646 mieciy si te szkoy w onym dwupitrowym dre-

wnianym budynku, pierw bowiem wymurowano koció, potem jedno skrzy-

do koegium, drugie wyprowadzono w latach 1694—1696 z fundacyi

lietmana Stanisawa Jabonowskiego. Gmach by pitrowy, drugie pitro

nad nim, i osobnj' dwupitrowy gmach szkolny, od strony murów miej-

skich, równolegy do tamtego, wymurowa rektor Gengel 1721—1725 roku

z legatu 50.000 zp. Mikoaja Krosnowskiego, wojewody czernichowskiego,

i zapisu 24.000 zp. brata ex-Jezuity, lekarza, Stanisawa Milewskiego.

Alici wielki poar miasta 11 sierpnia 1734 roku zniszczy dachy kocioa,
szkó i drukarni, dachy i drugie pitro kolegium i uszkodzi mocno biblio-

tek, powikszon znacznym zbiorem ksig przez koniuszyn Maryann
z Zamojskici Dzieduszyck podarowanym. Rektor Bystrzonowski dokona
gruntownej naprawy gmachów 1756 roku, a na wiey liocielnej zawiesi

zegar.

Wiemy, e kilkakrotne starania rektorów, aby Avowskie szkoy po-

dnie do rzdu akademii, udaremnione zostay zabiegami almae matris.

Wiemy, e wspózawodniczy chcieli Pijarzy, wic Jezuici zaoyli 1749 r.

konwikt szlachecki, niezaleny od kolegium, w kamienicy Glowera na-

przeciw cerkwi wooskiej, na wzór pijarski, do szkó te publicznych wpro-

wadzili wykady historyi, przyrodniczych naulv i jzyków, urzdzili gwia-

dziarni (obsewatorium astronomicumJ, sowem uczynili wszystko, aby szkoy
lwowskie, nazywane powszechnie akademi, odpowiaday wymaganiom sta-

nisawowskiej epoki.

Koció w. Piotra i Pawa fundacyi Elbiety Sieniawskiej (f 1624 r.),

otwarty ju 1630 r., konsekrowany 1640 r., naley dzi jeszcze do najwik-
szych i najpikniejszych na Rusi. Przeniesiono do z drewnianego kocióka
askami synne obrazy Matki Boskiej nienej i w. StanistaAva Kostki,

umieszczono w otarzu w osobnych kaplicach, pobono staropolska po-

obwieszaa je wotami z zota i srebi-a i przyozdobia je, równie jak wn-
trze Avityni bogato. Królowie Wadysaw IV, Jan Kazimierz, Jan III, ma-
gistrat i rada miejska, skadali tu mody i wota swoje, zwaszcza podczas

kozacko-moskiewskich i turecko-tatarskich najazdów. Koniuszyna Dziedu-

szyck dobudowaa 1739 r. do pónocnej bocznej nawy obszern kaplic
dla relikwii w. Benedykta mczennika, którm jej, pose królewski do

Innocentego XII roku 1698, prz^-wióz z katakumb rzymskich i uposaya
sum 49.000 zp.

Równoczenie prawie 1740—1741 rektor Jdrzej Siemieski, odnawia-

jc uszkodzon poarem 1634 r. wityni, kaza ciany jej i sklepienia

odmalowa al fresco, artycie morawskiemu Franciszkowi Eckstein. Cenniej-

sze od malowide, byy obicia czerwone adamaszkowe na cae presbiteryum

i gówn naw, sprawione jak si zdaje, z okazyi lubu Aleksandra Jabo-
nowskiego, owczego koronnego, z Teofil Sieniawsk 1698 r., sprzedane

za bezcen (1.200 zr.) ydówce handlarce z Krakowa, przez superiora lwow-
skiego 1878 r.

Przy kociele tym istniao 9 bractw i kongregacyi, midzy temi

kongregacya panów Niemców od 1610 roku, bractwo Serca Jezusowego od

1730 r. i Matki Boskiej bolesnej od 1740 r., o które wytoczyli 00. Fran-

ciszkanie spór w Rzymie, ale go przegrali.

JEZUICI W POLSCE. 12
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Jezuici lwowscy bywali kapelanami obozowymi hetmanów i rotmi-

strzów chorg-wi kresowych, misj^onarzami Krymu i Wooszy, Rusi i Po-

kucia, a do poowy XVII wieku, zanim stany koleg"ia w Kamiecu,
Ostrogu, Winnicy i Barze, take Podoa i Woynia. Stae obsugiwali dwie

misye w dobrach swych Baczowie, w górach 8 mie od Przemyla,

iw Muyowicaeh, do których naleao 7 wsi; trzeci od 1708 roku,

w Nastasowie, 2 mile od Tarnopola, z legatu (10.000 zp.) pani Rojow-

skiej. Pomnoy jej fundacy 174.5 r. Franciszelc Saezy Potocki, zapisem

30.000 zp. Wymurowano tedy dom i budynki, odnowiono koció i 1754 r.

otwarto dom misyjny z duszpasterstwem w Nastasowie dla 4 misyonarzy,

którzy te dawali misye ludowe w Budyowi, Strusowie, Mil-culicach

i indziej.

Pierwszym rozbiorem Polski Lwów dosta si pod panowanie Au-
stryi. Brewe kasacyjne ogosi .50 Jezuitom lwowslvim niechtny im odda-

wna sufragan Gowislii 28 wrzenia 1773 r. Tego samego dnia opuci
musieli kolegium, pozostali tylko czas jalvi profesorowie szkó (humaniora

z retoryk i filozofi). W kolegium urzdzono biura dyrekcyi skarbowej

i sdowej tabuli. Zoto i srebro kocioa, który przeznaczono na naboe-
stwo dla modziey szkolnej i garnizonu, ocenili komisarze austryaccy na
9.069 zp. i zabrali do mennicy, dobra kolegium na 965.667 zp., konwiktu

na 72.000 zp.; sprzedano je powoli drog licytacyi.

§. 77. Kolegium w Toruniu w województwie i dyecezyi chemiskiej.
1593-1773.

Od poudniowych kresów przeniemy si do pónocno-zachodnich do

ziemi chemiskiej i jej najprzedniejszego miasta Torunia, przepenionego

od 1524 r. protestantami. Nie król, nie biskup lub magnat, ale uboga za-

konnica, ksieni Benedyctynek z Chemna, Magdalena z Mortg Mortska,

fundowaa toruskie kolegium. Przy pomocy Jezuitów poznaskich, zwa-
szcza O. Konaryusza, zreformowaa ona swój zakon, a nie mogc dla braku

ksiy otrzyma od biskupa, krewnego swego Piotra Kostki, kapelanów

i spowiedników, postanowia zaoy Jezuitom kolegium w Toruniu, gó-

wnie da wychowania kleru dla swego zgromadzenia. Zgodzi si na to bi-

skup Kostka i d. 9 lipca 1593 r. wystawi dokument fundacyjny, oddajc

Jezuitom na wieczne czasy parafialny koció w. Jana, którego poow
uzurpowali sobie od 1558 r. lutrzy, z domem probostwa i szko parafialn,

oraz dom przez ksieni Mortska kupiony, i dobra Kowroz i Ostaszewko.

Nastpca Kostki, biskup Piotr Tylicki, podkancerzy koronny, uzyskawszy

dekret ki-ólewski 1596 r., zbrojn si wygna lutrów z kocioa w, Jana,

przy którym otworzy dom misyjny dla 3 ksia i brata, do fundacyi Ko-

stki doda 1.500 zp. rocznie, u króla za i papiea wyjedna jej zatwier-

dzenie.

Protestancki Toru, podobnie jak Gdask, postanowi nie dopuci
za adn cen szkó jezuickich intra muros, i dlatego farn szko przero-

bi 1594 roku na gimnazyum akademickie z filozofi i teologi lutersk

o 10 klasach i zaoy di-ukarni. Ale le sobie poradzi, za Jezuitami sta
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senator biskup i chemiska szlachta, rada, e w swem województwie ma
szkoy, bo 1605 roku otworzyli Jezuici szkoy nisze. Dokuczali im i stu-

dentom ich Torunianie, wreszcie 13 padziernika rano 1606 r., korzystajc

z zamieszek rokoszu Zebrzydowskiego, tum miejski rozegna szkoy, pobi

dwóch Jezuitów, wpad do kocioa, poniszczy otarze, sprzty, obrazy. Ko-

misarz królewski napotka na opór mag^istratu, wic kilkaset szlachty

wsiadszy na ko, zjechao zbrojno 4 grudnia do Torunia, pod jej oson
biskup Wawrzyniec Golicki wprowadzi Jezuitów do kocioa w. Jana

i kaza odprawi w swej obecnoci naboestwo z kazaniem, sejm za 1607 r.

wyda uchwa, nakazujc Toruniowi (a take innym miastom pruskim),

przywróci Jezuitów i ich szkoy, odda zabrane mienie, zostawi w spo-

koju, pod kar za najazd na domy szlacheckie. Pofculniejszymi jeszcze stali

si Torunianie, gdy 1612 r. dokoa miasta konfederaci wojskowi, Sapie-

ycy i Zborowszczycy z pod Smoleska, zabrali si do egzakcyi zalegeg-o

odu.
Wic superior Jerzy Tyszkiewicz otworzy 1612 r. szkoy z retoryk,

którym 1618 r. przybyo seminaryum kleryków z fundacyi 11.300 z. prus.

(1 z. pr. = 2 zp.) ksieni Mortskiej. Inna ksieni toruskich Benedyktynek,

Paprocka, zapisaa 1683 roku sum 6.000 z. na katedr filozofii. Biskup
chemiski Teodor Potocki legowa 1701 r. sum 20.000 zp. na dwie kate-

dry, dogmatyki i egzegezy, które z powodu wojny pónocnej dopiero

1714 roku stworzono. Obok szkó, bursa ubogich z legatu 10.000 z. bi-

skupa chemiskiego Kuczborskiego 1623 r. Tene dzielny biskup legowa
na rozszerzenie murów kolegium 10.000 z., na substancy za ubóstwa,

czyli zapomog dla biednych a pilnych studentów 5.000 z.

Gdy Gustaw Adolf szwedzki przeniós wojn do Prus 1626 r., Toru-

nianie rozegnali kolegium i szkoy, które dopiero 1629 r. ponownie si ze-

bray. Nastao lat kilkanacie wzgldnego spokoju, zato z biskupem che-
miskim, wspófundatorem kolegium bydgoskiego, Kasprem Dziayskim,
dawnym rotmistrzem, gwatownego nieco charakteru, przyszo 1644 r. do
sporu o to, e biskup bez wiedzy rektora Marcina Hinczy, instalowa przy
kociele w. Jana, proboszcza ks. Piotra Sokoowskiego, zapowiedzia w nim
kanoniczn wizyt, odby j wbrew protestu rektora, i wyda dekret wizy-

tacyjny, naruszajcy prawa patronatu Jezuitów do tego kocioa, i przywi-

lej exemptionis. Doszo do tego, e biskup rzuci kltw na rektora Hincz
i 00. Dugosza i Czarnieckiego, i przybi j kaza na drzwiach kocioa
w. Jana ku wielkiej uciesze lutrów; e delegatów nuncyusza, do którego
Hincza zaniós aob, przyj najgorzej, jemu za pogrozi, e go kijami

obi kae, gdyby si jeszcze raz poway nasya mu monitoria apostol-

skie. Sprawa opara si o Rzym, a biskup nka w róny sposób toruskich
Jezuitów, a z pocztkiem 1646 roku, chory oddawna na podagr, zapad
ciko na zdrowiu. Wtenczas zawezwa do Lubawy, rezydencyi biskupów
chemiskich, rektora Hincz i prosi o przebaczenie, narzekajc na tych,

którzy go do sporu podegali. Umar 19 marca t. r. w zgodzie z Jezui-

tami, którzy prawa swe do kocioa w. Jana nietknite zachowali.

W kilka lat potem 1655 r. jenera szwedzki Mardefeld, za namow
Torunian, rozpdzi Jezuitów i szkoy, koció odda wieckim ksiom,
domy i dobra podarowa miastu. Dopiero po oliwskim pokoju 1660 r. król

*

12*
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Jan Kazimierz przywróci Jezuitów do Torunia. Wiatach 1691— 1702 dwi
gna im nowe dwupitrowe kolegium biskup pocki, potem kujawski, wre-

szcie nominat krakowski, Stanisaw Dbski, oni za dwa domy od Ludwika
Mortskieg'0, brata ksieni wojewody chemiskiego, darowane, przerobili na

gmach szkolny.

Podczas wojny pónocnej rozzuchwalili si lutrzy toruscy, doku-

czali Jezuitom i ich szkoom. Odwet bra chciaa modzie szkolna, liczna,

bo do 700 uczniów, butna bo szlachecka, z trudnoci utrzymali j w kar-

bach Jezuici, a do onego nieszczsnego tumultu 1724 r., którego przebieg

i koniec tragiczny opowiedziaem wyej (str. 128). Toru jednak, podobnie

jak Gdask, pozosta zawsze wrogi Jezuitom, nietylko dla szkó, do któ-

rych i lutrzy uczszczali, ale dla wskrzeszenia publicznej procesyi Boego
Ciaa, i katolickiego kultu, dla licznych nawróce protestantów po 20 i 30

rocznie, i dla ich troskliwej opieki nad ludnoci polsk katolick, któr
usuwano od praw miejskich i uciskano srodze. Wic te rado w miecie

bya wielk, gdy z pocztkiem listopada 1773 roku ogoszono 21 Jezuitom

brewe kasacyjne. Srebra i aparata kocielne pozostay w skarbcu i zakry-

styi w. Jana. W szkoach, zredukowanych do 3 klas podwydziaowych,

uczyli ex-Jezuici do 1782 roku, w którym przeniesiono je do Radziejowa

w Kujawach, pozostaa tylko szkóka dwuklasowa parafialna. W kolegium

mieciy si koszary, od 1816 r. biura administracyi wojskowej.

§. 78. Kolegium w. Piotra w Krakowie. — Misye na Podgórzu,
w Jordanowie, Biaej i ywcu. 1595—1773.

Na prob ks. Skargi, przyrzek król Zygmunt III r. 1595 zaoy
dom profesów, z bazylik icie królewsk w. Piotra i Pawa. Kamie w-
gielny powicono 23 czerwca 1597 r., na kopule osadzono krzy 1618 r.,

budowanie trwao lat 36. Równoczenie murowano gmach naprzeciw pre-

sbiteryum bazyliki, przeznaczony pierwotnie na dom profesów, w którym

ju 1603 r. zamieszkao z ks. Skarg kilku Jezuitów, potem jednak 1617 r.

obrócony na kolegium ze szkoami, ku wielkiemu zmartwieniii almae ma-

tris. W gmachu tym w. Piotra, zamkn icie apostolski ywot ks. Skarga

27 wrzenia 1612 r.; szcztki jego, zoone w cynowej trumience, spoczy

waj w grobowcu bazyliki pod w. otarzem.

Spór o szkoy publiczne z akademi krakowsk znamy ju. Zamkn
je musieli Jezuici, ale zatrzymali studium domesticum filozoficzno teologiczne-

a je zamkno brewe Klemensa XIV.

Fundacy królewsk pomnoy z ojcowizny swej 1624 roku Jezuita

Wojciech Mciski, mczennik za wiar w. w Japonii, nadaniem miaste-

czka Nowodwór i 17 wsi. Poszo za jego przykadem kilkunastu modych
Jezuitów, zwaszcza Adam Aleksander Zborowski, syn pukownika Ale-

ksandra na Mikulicach, a wnuk citego Samuela, którzy ca, albo cz
fortuny ojcowskiej, przeznaczyli na budow kolegium krakowskiego, na

wykoczenie i ozdob bazyliki królewskiej. Czynili zapisy i inni, tak, e
dotacya kolegium w. Piotra w poowie XVIII wieku, skadaa si z mia-

steczka, 40 kilku wsi i folwarków, 11 kamienic w Krakowie, dwóch ogro-
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dów, myna, browaru, gorzelni, apteki, z dworku i 8 domków w Wieliczce,

i z kapitau 215—260.000 zip. Dla opakanych jednak stosunków ekonomi-

cznych, czysty dochód roczny wynosi tylko 26—27.000 zip.

Gmachy kolegium powikszy o raz tyle, biskup krakowski Piotr

Tylicki 1669—76 r., nale dzi jeszcze do najwikszych w Krakowie. Poar
20 lipca 1719 r., wczty w bibliotece, ogarn stare kolegium, przeniós si

krugankiem na bazylik, zniszczy jej dachy, a dostawszy si przez wen-

tylatory i okna kopuy do jej wntrza, popsu bogat ornamentyk sklepie

i kopuy, spali otarze, awki i t. d., ocalay nawy boczne, uratowano skar-

biec i zakrysty. Rektor Gengel w trzech latach odbudowa i odnowi,

co poarem zniszczao, ale presbiteryum, kopua i nawa gówna nie od-

zyskay swej bogatej ornamentyki, jakiej lady widzimy jeszcze w nawach

(kaplicach) bocznych.

Królewskiemu kolegium brakowao ogrodu. Wic rektor Hiucza na-

by 1636 roku od naczelnego poczmistrza Montelupi za 15.000 zp. paacyk

z ogrodem na przedmieciu Szlaku, i zamieni na wil. Wielka sie

(atrium) paacu, a potem willi, suya za kostnic dla zwok królewskich,

zanim je, po przywiezieniu z Warszawy, uroczycie pochowano na Wa-
welu. Znacznie póniej, bo 1751 r. rektor Domaradzki kupi za 14.000 zp.

od ksicia Augusta Czartoryskiego »nowy ogród« na Wesoej, oraz dom od

Wielopolskiego i urzdzi 1754 r. pikn will z woskim ogrodem, dzi

obserwatoryum i ogród botaniczny.

Wspomniaem wyej (str. 165), e misye na Podgórzu (submontanaej

,

dawane przez Jezuitów domu w. Barbary, przyjli koo 1624 r. Jezuici

kolegium w. Piotra. Z czasem powstay z tych misy i trzy domy misyjne:

w Jordanowie, który dzieryli Jezuici prawem zastawnem od kaszte-

lana kamienieckiego Makowieckiego, postawili tam kocióek i rozjedali

si na misye ludowe w Jelenej, Rzezawie, Radowie i Wicawicach.
Drugi dom w Biaej, nalecej do parafii w Lipniku, z fundacyi

12.000 zp. kasztelanowej owicimskiej Anny z Nielepców Czernej 1706 r.

Lutrzy z Biaej i Bielska wygnali misyonarzy, wic kasztelanowa daa im

mieszkanie w swym zamku Andrychowie, skd wychodzili na misye do Wa-
dowic, Biaej i indziej. Dopiero gdy Biaa przesza pod wadz starociny

lipnickiej Heleny z Potockich Morstinowej, otwarli Jezuici 1732 r. pono-

wnie misy bialsk, a postawiwszy z ofiar katolików dom mieszkalny i od-

nowiwszy kocióek drewniany 1746 r., dawali corocznie po kilkanacie mi-

syi ludowych w bliszych i dalszych parafiach.

Trzeci dom w Z y w c u. W miecie tem i w hrabstwie ywieckiem

(11 miasteczek, 153 wsi), pracowali Jezuici sporadycznie od 1605 r., dopiero

jednak 1632 r. Franciszek Wielopolski hr. na ywcu i Pieskowej Skale,

wojewoda krakowski, fundowa im dom misyjny legatem 20.000 zp. Pra-

cowali przy farze i na misyach w krakowskiem, a nawet sandomierskiem

wojowództwie. Utrudnia prac misyjn ywiecki proboszcz Franciszek

Strczyski, wic oni w ogrodzie swym w^^budowali dom rekolekcyjny

z obszern kaplic, usunli si od far\', a nowy, yczliwy im proboszcz,

Jdrzej Papiski, wezwa ich do niej jako kaznodziei i spowiedników

1762 roku.



- 182 —

W dobrach te swoich Uciu, yrzynie, Kamionnie, pobudo-
wali kocioj^ i ui-zdzili stacye misj^jne, równie jak przy kocioach far-

nych w swym Nowodworze i Gobiu.
Po kasacie w listopadzie 1773 r. kolegium w. Piotra przeznaczone

na schronienie czy szpital dla 35 ex-Jezuitów starców, z roczn pensy
500 zp. na osob, która ich nie dochodzia, cierpieli wic ndz. Od 1786

do 1806 r. urzdzili w jednej jego czci mogilscy Cystersi studium gene-

rale dla swych kleryków; w drugiej miecio si seminaryum nauczyciel-

skie, trzecia staa pustk. Od 1815—1846 r. cz gmachu obrócona na re-

zydency senatu krakowskiego i biura. W starem kolegium umieszczono

1820 r. archiwum grodzkie i ziemskie województwa krakowskiego i miej-

skie, w reszcie za gmachu urzdzono biura sdów apelacyjnego i krajo-

wego i hipoteki.

Klejnoty i srebra kocielne zabra prezes komisyi rozdawniczej bi-

skup poznaski Modziejowski, w znacznej czci dla siebie i swej przyja-

cióki. Adamaszki, drogie obicia bazyliki, kosztowne ornaty, wielki organ,

oddano do katedi-y na Wawelu. Odarta bazylika suya za garnizonowy

koció wojskom polskim, austryackim, pruskim, rosyjskim; lat kilka staa

pustk, zamknita a do r. 1824, w którym przeznaczono j na far para-

fii WW. S. i jest ni po dzi dzie. Biblioteka, do której zniesiono ksi-

gozbiory domów w. Barbary i w. Szczepana, przez lat 12 zostawaa bez

niczyjej opieki, bra, co kto chcia. Ocalao 4.070 ksig, i te z woli komi-

syi edukacyjnej otrzymaa biblioteka jagielloska. Kamienice i realnoci

sprzedano, dobra ziemskie dano w emfiteuz.

§. 79. Jezuici w Warszawie. — Dom profesów, kolegium i konwikt.—
Misya w Wysocku i Kobece. 1597-1773.

Zygmunt III, majc zamiar stolic pastwa przenie do Warszawy,

chtnie w niej przebywa z swym dworem, nawet poza kadencyam
sejmowemi. Towarzyszyli mu nadworni Jezuici Bernard Goyski i Skarga.

Ten pracujc w wolnych chwilach przy kolegiacie w. Jana, zaoy 1589

i 1591 r. bractwo miosierdzia, bractwo i szpital w. azarza, do którego

przystpili, król Zygmunt, niektórzy dygnitarze i dworzanie. Mieszkali na

zamku, ale inni Jezuici, którzy u dAvoru i w stolicy kraju sprawy swe

mieli, mieci si musieli u obcych. artowa tedy Goyski ze Sliargi:

»Co ty za syn matris Societatis, ubogim budujesz domy, a mater Societas

cudze tu wyciera kty, opatrze jej dom wasny*. Sysza przymówk da-

wny pedagog Skargi, kanonik warszawski Jakób Pitarski: »Naci, rzecze

do niego, 1.200 zp. na pocztek, a buduj dom matce Societatis aby ci O.

Bernard nie przymawia*. Jako w kilku miesicach stana w pobliu ko-

legiaty w. Jana, rezydencya »klasztcrkiem« pospolicie zwana, z dziedzin

-

czykiem i ogródkiem, z jamun od króla i dworzan, od niektórych panów
i obywateli miejskich. Otwarto j 14 stycznia 1598 r., superiorem O. Stani-

saw Woszek. Nadworni Jezuici z zamku do niej si przenieli, mieszkali

i inni, i pracowali w jednej z kaplic kolegiaty, któr im biskup poznaski
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Jan Rola Tarnowski przeznaczy, kazania tylko mówili z ambony gównej,

jako stali kaznodzieje kolegiaccy.

Trwao to lat 10. Na danie kongregacyi prowincyalnej w Wilnie

1606 r., jenera Akwawiwa zamieni 1608 roku rezydency warszawsk na

dom profesów, postawiony z nowa na 40 osób. Przy nim w latach 1610—21

stan z jamun króla, Boboli, Jana i Tomasza Gostomskich, Katarzyny

Dybowskiej, kupca Krzysztofa Chilsa i innych, pikny koció N. M. P. a-
skawej. Pierwsze naboestwo odprawio si w nim dla króla i dworu
27 grudnia 1620 r., gdy z powodu zamachu Piekarskiego na króla, kole-

giata bya zamknit. Zocenia i ozdoby wityni ceniono na par kro ty-

sicy zp. Królowie Wazowie uczszczali na naboestwa, i caa wykwin-

tna Warszawa. W uroczysto b. Stanisawa Kostki, Zygmunt III przyno

si w orszaku dworzan, z zamkowej kaplicy do kocioa drogocenn reli-

kwi, gow tego witego, któr pose królewski Achacy Grochowski

otrzyma w darze od jeneraa zakonu Yitelleschi 1621 r., i wystawia j ku
czci publicznej na otarzu, wieczorem za po skoczonem naboestwie od-

nosi do zamku. Wadysaw IV ofiarowa t relikwi bazylice w. Piotra,

dla której pierwotnie bya przeznaczona. Tam ona, razem z licznemi

szcztkami witych Paskich, w kaplicy relikwii, zwanej take w. Sta-

nisawa, cze odbieraa do 1783 r. Cz jednak gow}', czaszk cranium,

darowa król Annie Wazównie, polubionej ksiciu nejburskiemu Wilhel-

mowi 1638 r. i ta ocalaa, i po dzi dzie przechowuje si w kaplicy no-

wicyatu jezuickiego prowincyi niemieckiej, podczas gdy reszta gowy
dla swej drogiej oprawy, zabran zostaa 1794 r. razem z innemi srebrami

bazyliki w. Piotra »na otarz ojczyzny*.

Obok kongregacyi maryaskiej, która od 1643 r. nosia nazw kró-

lewskiej, istniao od 1626 roku bractwo w. Benona dla Niemców, kupców
i rzemielników, osiedlonych w stolicy, mówiono te dla nich kazania nie-

mieckie, a z przybyciem królowej Ludwiki Maryi take kazania fran-

cuskie.

Na rozszerzenie domu profesów legowa królewicz Karol Ferdynand

5.000 zp., król za Wadysaw da ciep rk rónymi czasy do 40.000 zp.

Za Jana Kazimierza przeciwne sobie stronnictwa, francuskie i austryackie,

zbieray si tu na wspólne narady, std dom profesów nazywano domus

pacis.

Oddawna jednak byo zamiarem Jezuitów, obok domu profesÓAv otwo-

rzy kolegium z wyszemi szkoami. Dla trzechkrotnej okupacyi Warszawy
przez Szwedów i rabusiowskiej gospodarki band Rakoczego, dla g^odu

i moru 1655—1658 r., a wskutek tego zdezolowania i zuboenia domu pro-

fesów, wreszcie dla politycznych intryg dworskich 1660— 1665 r., zwlekali

z w3'konaniem, a ich ubiegli Pijarzy, otwierajc 1665 r. szkoy z arj^tme-

tyk i teologi. Jezuici jednak, ufni w yczliwo króla Jana Kazimierza,

który 1667 r. na uposaenie przyszego kolegium Biaok i Nieport im
zapisa, i w opiek kilku monych panów, otworzyli via facti, korzystajc

z bezkrólewia, szkoy humaniora z retorylc i loik w wrzeniu 1668—70.

Protestowali Pijarzy, w sejmiku proszowskim i w niespokojnym duchu,

ks. Markiewiczu, znaleli obroców, ale uciszy ich nuncyusz, biskup za
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poznaski Szczepan Wierzbowski, za przyzwoleniem króla Michaa, nadal

tym szkoom dyplomem 26 grudnia 1671 r. byt legalny.

Uposay je dostatniej ex-hetman kozacki Pawe Tetera, zapisem

1668 r. dóbr W y s o c k, o który Jezuici przez lat z gór 30 procesowa si
musieli z sukcesorami ex-hetmana, Stefanem Piaseczyskim i synem jego

Jerzym, wreszcie 1700 r. komplanacy weszli w jego posiadanie. Na zamku
Wysockim zaoyli stacy misyjn, wybudowali koció drewniany i zapro-

wadzili porzdne gospodarstwo. W tyme niemal czasie kolegium warszaw-

skie nabyo dobra Czernichów i Zankiewicze w województwie nowogrodz-

kiem, z sum fundacyjnych i zwinitego kolegium w Myszy.

Szkoom przyby 1679— 1681 r. wielki kurs czteroletni teologii z fun-

dacyi (40.000 zp.) biskupa chemskiego Stanisawa wicickiego, który te
burs dla ubogiej szlachty zaoy. Mieciy si one w czci kolegium

i w dwóch domach arcyniewygodnie, wic bisk. pocki Ludwik Zauski, zapisa

1718 r. na budow gmachu szkolnego dobra Okcie, Zbarz i Raków. Gmach
stan 1726 r., przeniesiono do niego szkoy, zwane odtd gymnasium Zalu-

soianum, bibliotek, wzbogacon ksigozbiorami kanclerza w. k. Feliksa

Kryskiego 1614 r. i prymasa Stefana Wydgi 1686 r., oraz drukarni, spro-

wadzon z Gdaska 1716 r. kosztem pisarza w. I. Michaa Puzj^ny, brata

Jezuity Szczepana, powikszon i uprzywilejowan jako » drukarnia króla

JM. i rzpltej« przez Augusta III r. 1735 i 1737; wreszcie aptek, zaoon
jeszcze 1626 r,, pierwsz po królewskiej.

Gmachy kolegium rozszerzy 1732 r. dodaniem dziedzicznej swej ka-

mienicy i przebudowa w wspaniay, o piknej facyacie i wysokiej wiey
budynek, zajmujcy jedn ca ulic a do rynku. Jezuita Stanisaw Witt-

hof, syn jedyny zamonego kupca, przeznaczywszy na to sum 108.000 zp.

zmary w 31 roku ycia.

Do tego »ogromu zabudowa*, przyby 1751 r. konwikt szlachecki,

najprzód w podarowanym od podskarbiego w. k. Macieja Grabowskiego

domu poblizkim, potem na Nowem miecie, w kamienicy kupionej przez

regensa Ciecierskiego od Maryanny z Ogiskich Potockiej. Konwikt nieza-

leny od kolegium i jego szkó, stanowi osobn instytucy naukow, we
dug najnowszej mody urzdzon dla pierwszej modziey w kraju. Za-

szczyca j wzgldami i czst bytnoci król Stanisaw August.

Oprócz zwyczajnych prac w swym kociele Matki Boskiej, mówili Je-

zuici warszawscy kazania w kolegiacie w. Jana^ w kociele farnym na No-

wem miecie, i w kocióku w. Benona dla Niemców, a nadto obsugiwali

sta misj^ we wsi K o b e c e, zwan missto Zalusciana. Dziedzic bowiem

tej wsi, Marcin Zauski, sufragan pocki, wymurowa tu pikny koció w.
Trójcy, erygowa parafi, któr wraz z wsi odda Jezuitom 1753 r. z wa-

runkiem, aby dawali misye po calem Mazowszu. Pracowao tu stale 5 mi-

syonarzy; sam te biskup, wystawiwszy w Kobetce dla wykwintnej a swy-

wolnej Warszawy 1766 r. erem duchowny, dwa domy rekolekcyjne dla pa-

nów i pa, i urzdziwszy tu drukarni, wstpi do Jezuitów 1765 r., osiadi

w domu misyjnym 1767 r. i tu dokona zbonego ywota 1769 r.

Misya ta, równie jak dom profesów, wraz z kolegium i konwiktem,

naleay do prowincyi litewskiej, od 1759 roku do mazowieckiej.

Istnia w Warszawie od 1722 trzeci dom Jezuitów koron., Domidlium
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varsaviense z kociókiem w. Krzya, o którym pisaem wyej (str. 136;,

ale ten nalea do kolegium lubelskiego, a razem z nim do prowincyi pol-

skiej, od roku za 1756 do maopolskiej.

Dnia 9 listopada 1773 r. odczyta oficya warszawski Cieciszewski,

póniejszy metropolita. Jezuitom trzech domów warszawskich kasacyjne

brewe. Kocioy ich opiecztowano na razie, przeszy one róne koleje. Ko-

ció Matki Boskiej, zwany dzi popijarskim, bo czas jaki od 1834—1865 r.

zarzdzali nim Pijarzy, jest sukursalnym archikatedry. Kocióek w. Krzya
zamieniony zrazu na far parafii w. Andrzeja, oddany 1817—1818 r. Ka-

noniczkom, przeniesionym tu z Marywilu. Wreszcie kocióek w. Benona

dosta si Redemptorystom; po ich wygnaniu przez rzd Ksistwa war-

szawskiego 1808 r., zamieniony na koszary, a 1842 r. na fabryk wyrobów

stalowych. Gmachy pojezuickie wydzierawiono prywatnym lokatoi'om, a
je 1781 r. sprzedano na licytacyi. To samo stao si z 19 kamienicami i do-

mami i z gmachem konwiktu, dwoma stawami i ogrodem. Dobra ziemskie,

obduone na 45.306 zip. dano w emfiteuz. Ksigozbiory wcielono do na-

rodowej biblioteki Zauskich; razem z ni przewiezione zostay po ostat-

nim rozbiorze Polski do Petersburga. Aptek puszczono w dzieraw, a po-

tem darowano szpitalowi w. Ducha. Drukarni darowa król ex-Jezuicie

uskinie, który w niej toczy »Wiadomoci« i »Gazet warszawsk*. Gy-

mnasium Zaluscianum pozostao w swym gmachu pod kierunkiem ex-Jezui-

tów, potem wieckich ksiy, a 1860 r. umieszczono w nim szko gó-

wn, zamienion wkrótce na rosyjski uniwersytet.

§. 80. Kolegium, konwikt i seminaryum w Sandomierzu, w dyecezyi

krakowskiej, województwie sandomirskiem. 1602—1773.

Wojewoda poznaski Hieronim Gostomski »z dyssydenta gorliwy

o wiar katolik-zelant*, otrzymawszy od króla starostwo sandomirskie

1598 r., postanowi w stolicy jego i województwa osadzi Jezuitów, których

pozna bliej w Poznaniu, syna im Jana powierzy na wychowanie, i przez

nich do wiary ojców powróci. Gównie mia na oku szkoy, których oprócz

parafialnych i kolonii akademickiej w Korczynie, w województwie nie byo.

Ju 1602 r. dwóch Jezuitów pracowao przy farze sandomirskiej, po-

dejmowani serdecznie przez wielbiciela i obroc zakonu, proboszcza Ka-

spra Cichockiego. Ten wyjedna 1603 r. u króla i papiea Innocentego IX,

e koció parafialny w. Piotra, z plebani, szko, wikarówk, wsi ple-

bask Kamie, oraz z prawem kolatorskiem, oddany zosta Jezuitom; ka-

dorazowy rektor by kolatorem i proboszczem, zarzdza za parafi przez

wieckiego ksidza komendarza (vicarius perpetuus). Biskup krakowski Ty-

licki, nada im jeszcze z temi samemi prawami, probostwo we wsi Sambo-

rzec. Gostomski z swej strony uposay ich dobrami Czermin, zobowiza
si wymurowa kolegium, w czem mu syn Jan, starosta waecki. Jezuita

senatorskiego rodu Jan Wilkanowski, opat Hieronim Ossoliski, dopomo-

gli. W r. 1605 otwarto rezydency, zamienion na kolegium; O. Konariusz

superior, by dusz caej fundacyi, O. Radzimiski jego nastpc i pierw-

szym rektorem.
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Szkoy g-ramatykalne otwarto 1613 r., humaniora 1615 r., retoryk
z osobnym kursem dla kleryków jezuickich 1616 r., krótszy kurs filozofii

i teologii dla kleryków dyecezyi krakowskiej 1635 r., wreszcie 1703—4 r.

erygowano z hojnoci niewymienionego w kronikach dobrodzieja, katedry
wyszej filozofii i teologii i prawa kanonicznego. Szkoom przyby 1623 r.

convictus BoboUanus, z fundacyi (15.000 zp.) podczaszego sandomirskiego

Jakóba Boboli, któr powikszy 1678 r. biskup kijowski, potem Jezuita,

Tomasz Ujejski legatem 18.000 zp. Konwiktorowie z tego legatu zwali si
U j e j s c i a n i. Wnet stan nowy zakad, seminaryum na 12 kleryków,

z legatu (20.000 zp.) kanonika i komendarza sandomirskiego ks. Mikoaja
Leopoldowicza, powikszone 1679 r. dotacy (12.000 zp.) biskupa krakow-
skiego Jdrzeja Trzebickiego. Burs dla ubogich uczniów uposay lepiej

1718 r. kanonik krakowski uczkiewicz, legatem 12.000 zp. Ogólna suma
funduszowa dla uboszych uczniów wynosia 80.000 zp,, która po kasacie

1773 r. znikna w rkach komisyi rozdawniczej. Znaczny ksigozbiór i ga-

binet fizykalno-matematyczny, suyy 12 profesorom i 500 uczniom. Su-
sznie wic szkoy sandomirskie z ich zakadami naukowymi nazywano
Academia Gostoniiuna.

Równoczenie rosy gmachy i uposaenie kolegium, które posiadao

drukarni i aptek, 16 wsi i folwarków. Ucierpiay one bardzo w niespo-

kojnych czasach rzpltej, a najwicej w latach 1764—1770 r.; zamiast do-

chodów, kolegium ywi nieraz musiao odartych z mienia, zgodniaych
poddau3'ch. Podczas poaru zamku, wznieconego przez Szwedów 1656 r.,

zgorza koció w. Piotra, odbudowany dopiero i konsekrowany 1677 r.

Z komendarzami kocioa tego, przychodzio do sporów i procesów

w Krakowie i Rzymie, bo przywaszczali sobie tytu i prawa proboszczów.

Wic wizytator Gert wyjedna u biskupa krakowskiego ubieskiego, e
parafi w. Piotra przeniesiono 1718 r. do kolegiaty Panny Maryi, koció
za w. Piotra z wsi Kamie pozosta wasnoci kolegium, za wypat
jednak 15.000 zp. dla kapituy kolegiackiej. Wtenczas dopiero rektor Ko-

walski zabra si do gruntownego odnowienia i ozdoby wityni, gównie
z ofiar dwóch Jezuitów, Franciszka osia 23.000 zp., Ignacego Moszy-
skiego 10.000 zip.

W kolegium, które naleao do prowincyi polskiej, mieszkao stale

25—30 osób, z tych dwóch misyonarzy ludowych na województwo sando-

mirskie z zapisu 1754 r. marszakowej litewskiej z Lubomirskich Sangu-

szkowej.

Po ogoszeniu Klemensowego brewe w listopadzie 1773 roku, koció
w. Piotra odarty z sreber i droszych aparatów, przeznaczony na kaplic

szkoln, spon w poarze 1813 r., rozebrano go 1823 r. W gmachu poje-

zuickim, zniszczonym przez poar 1774 roku, odnowionym w czci, umie-

szczono szko podwj^dziaow, której oddano drukarni, bibliotek znacz-

nie uszkodzon i gabinet. Aptek wydzierawiono.
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§. 81. Dom pfofesów i dom nowicyatu w Wilnie. — Misye w Wilko-

mirzu, Duksztach i Pelikanach. 1604—1773.

Obydwóch domów, które obok kolegium akademickiego powstay

w Wilnie, ten sam pocztek. Zanosio si na rozdzia prowincyi polskiej na

koronn (polsk) i litewsk. Tej ostatniej nie dostawao domu profesów,

a nowicyat mieci si w kamienicy w Wilnie, bez funduszu odpowiednieg^o.

Wic O. Pawe Boksza, który ten podzia prowincyi przeprowadza, i by
vice-prowincyaem litewskim, zapobiegliwoci swoj, a hojnoci ludzi do-

brych, stworzy obydwa domy.

W maju 1604 r. obchodzio Wilno z niezwyk uroczystoci podnie-

sienie koci w. Kazimierza, ogoszonego wieo patronem Polski i Litwy.

Zjazd panów i szlachty wielki. O. Boksza, zakupiwszy ju wczenie place

potrzebne, zaprasza ich w trzeci dzie uroczystoci na powicenie kamie-

nia wgielnego pod koció w. Kazimierza, obok którego stan mia dom
profesów. Król Zygmunt, biskup wileski Wojna, kanclerz w. 1. Lew Sa-

pieha, ofiarowali si na fundatorów
;
pomagali im w zbonem dziele ofiar,

królewicz Karol Ferdynand, Mikoaj Sierotka Radziwi, hetman Jan Karol

Chodkiewicz, podskarbi litewski Zawisza, Gabryel Tczyski, kanclerz wi-

leski Wilczopolski i zamoniejsi obywatele Wilna, a w póniejszych latach

Sapiehowie, Micha Kope starosta oszmiaski, Micha Koszczyc pisarz

ziemski litewski, rotmistrz królewski ukasz Chodakowski i wiele innych.

Roku 1609 pierwszy w Polsce koció pod wezwaniem w. Kazimierza,

w stylu bazylikowym z kopu, ju by ukoczony. Modlili si w nim królo -

wie Wazowie i Jan III i cz wyksztacona Wilna; nie brako mu na do-

brodziejach, ozdobili go zotem, srebrem, freskami tak hojnie, e nalea
do najpikniejszych i najbogatszych. W czstych poarach Wilna, pali si
na trzy zawody; raz 1655 r. podczas najazdu Moskwy, potem 1706 i 1748 r.,

szkody liczono na krocie tysicy zotych, a kadym razem odbudowano
i ozdobiono go jeszcze pikniej, sn wic by drogi sercu Litwinów.

Mury domu profesów stany dopiero 1615 r. ; Jezuici jednak ju
1606 r. otwarli tymczasow rezydency przy kaplicy, urzdzonej w uko-
czonem ju presbiteryum w. Kazimierza. Pierwszym prepozytem nowego
domu by jego twórca, O. Boksza. Tu mieszka stale prowincya litewski

z kury, od r. 1711 take ks. prokurator litewski dla spraw majtkowych
i sdowych. Stary Litwin Ciechanowicz, podarowa 1711 r. folwarczek pod-

miejski na will dla profesów, a prepozyt Horodecki zakupi 1714 roliu od

Anny Migurzyny, matki dwóch Jezuitów, dom i ogród z ródem kryni-

cznej wody, Ictórej brak dokucza domowi.

Oprócz kaza, spowiedzi, naboestw brackich w kociele w. Kazi-

mierza, którego ostatnim zarzdc by O. Stanisaw Burzyski, z instyga-

tora koronnego i kasztelana smoleskiego, pobony zakonnik, obsugiwali

Jezuici misy w W i 1 k o m i r z u. Fundowaa j 1761 r. podczaszyna Wi-
komirska Kawecka, matka Jezuity Jdrzeja, dla 4 misyonarz}- na cay po-

wiat Wikomirski. Dodano im pitego dla Prus, excurrens in Prussiam.

Po kasacie 1773 r. ex-Jezuici pozostali przy kociele w. Kazimie-

rza do 1777 r., w którym biskup wileski Massalski, odda go wraz z do-
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mem ksiom emerytom. Od 1796 r. mieszkali tam kanonicy Augustyanie^

od 1814 r. XX. Misyonarze. Ukaz Mikoaja I r. 1841 przemieni pojezuick

wityni na cerkiew soborn. Wtenczas to wyrzucono okazay marmurowy
pomnik ietmana p. 1. Wincentego Gosiewskiego, któiy mu aociwa ma-
onlia Magdalena z Konopackich postawia.

Dom nowicyatu w. Ignacego w Wilnie, fudowali Jezuici z swyci

ojcowizn: Wilkanowicz 1602 r.. Rudomina 1622 r., Szymon Maffon, Litwin

1632 r., zamczony wraz z b. Andrzejem Bobol przez Kozaków 1657 r.,

Wojciech i Marek Grabenowie (Szwedzi spolszczeni) 1690 r., Woodkowicz,
Stanisaw Galiski. Uposay za hojniej król Zygmunt, nadaniem dóbr

Kundzin (Kondzin, Chdzyn), które jeszcze 1586 r. król Stefan na dotacy
kolegium grodzieskiego przeznaczy, a które Jezuici dopiero 1632 r. z rk
niesumiennych dzierawców wydobyli. Nie brako innych dobrodziejów jak

:

marszaek w. 1. Aleksander Poubiski, hetman p. I. Micha Pac, hetman

Micha Winiowiecki, biskup wileski Brzostowski, brat Jezuity Kazimie-

rza i wielu innych.

Dom nowicyatu z tymczasow kaplic, otwarto ju 1605 r., O. Micha
Beka

,
pierwszym rektorem i mistrzem nowicyuszów , 30 kleryków,

10 braci. Poarem Wilna 1610 r. zniszczay budynki nowicyatu, naprawiono

je, a 1622 r. zaczto bra fundamenta pod nowy gmach, który rozszerzono

1633 r., bo nowicyuszów bywao 70—90. Palladium ich »Matk nowicyu-

szów* bya drewniana statuetka M. B. loretaskiej, 24 ctm. wysoka, któr
1608 r. przywióz z Loretu witobliwy O. Mikoaj czycki dla wasnego
naboestwa. Po jego mierci w Kownie 1653 r., statuetk przesa kaza
prowincya Ugoski nowicyatowi w Wilnie. Czczono j na otarzyku w sali

wicze duchownych (asceteriumj. Po kasacie 1773 r. przechowa j O. Po-

czobut, czy te O. Pilciowski, a gdy w Poocku otwarto nowicyat 1780 r.,

odda nowicyuszom. Z Polocka i'azem z nowicyatem przewieziono statuetk

do Dyneburga 1803 r., stamtd do Puszy 1811 r., std z biaoruskimi Je-

zuitami przybya Matka nowicyuszów do Starejwsi w Galicyi 1823 r. i zo-

staje dotd w otarzu kaplicy domowej, uwieczona zotemi koronami,

odziana srebrn sukni, otoczona pamitkowemi wotami.

Równoczenie z domem, dwigay si mury kocioa w. Ignacego

w bazylikowym stylu, ju bowiem w latach 1625 i 1627 pochowano w nim
wspófundatorów, Adryana Wierzbickiego i kanclerza wileskiego Stani-

sawa Wojn; konsekracyi jego dopeni sufragan wileski Hieronim San-

guszko 1647 r. W poarze Wilna 1656 r. zniszcza dom i koció, ocalay

jednak pikne freski. W domu nowicyatu zakoczy pobony ywot dnia

1 sierpnia 1689 roku Tomasz Ujejski, z biskupa kijowskiego, wiernej rady

króla Jana Kazimierza i dobrodzieja zakonu. Jezuita, prepozyt wileskiego

domu profesów, ale umiera chcia midzy nowicyuszami.

W kociele w. Anny w Wilnie, istniao nieliczne bractwo w. Mar-

cina dla Niemców, dla których Jezuici z domu nowicyatu mówili kazania.

Jeden z nich obsugiwa misy w miasteczku D u k s z t y, fundowan
1729 r. przez podkomorzego brasawskiego Antoniego Rudomin, brata Je-

zuity Józefa. Drugi misyonarz rezydowa przy kociele w miasteczku P e-

1 i k a n y, w powiecie brasawskim, darowanem nowicyatowi przez Jezuit

Maffóna.
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Z pocztkiem listopada 1773 roku sufragan wileski Horain, og-osi

99 ksiom i braciom domu w. Ig'naceg'o kasacyjne brewe. Nowicjuszów

odesano do ich rodzin. Koció i dom przeznaczy biskup Massalski na se-

minaryum duchowne pod kierunkiem XX. Misyonarzy, ale ju 1788 r. od-

da je biskup wileski Jan Nepomucyn Kossakowski, miastu na koszary,

aby kwaterunkiem wojska nie trapiono mieszkaców.

§. 82. Kolegium w ucku, w województwie woyskiem, dyecezyi

uckiej. — Domy misyjne w Kowlu, Markowiczach i Porycku. — Re-

zydencya w Wodzimierzu. 1604—1773.

Ju w latach 1600—1604 biskupi uccy, Bernard Maciejowski i Sta-

nisaw Gomoliski, wizytujc obszern dyecezy, brali z sob Jezuitów

jako teolog'ów i kaznodziei. Wic te nastpca ich, Marcin Szyszkowski,

przywióz z sob 1<^04 roku z Krakowa O. Piotra Fabrycego Kowalskieg-o,

jako teologa, a wnet potem, przeraony opakanym stanem dyecezyi, spro-

wadzi do ucka, za zgod kapituy, 00. Zygmunta Obriciusza 1 Mikoaja

Jastkowskiego, odda im ambon i jedn lvaplic w katedrze, raz po raz

wysya na misye do opuszczonych parafii, a tymczasem wygotowa w re-

zydencyi swej Janowie nad Bugiem 1606 r. akt fundacyjny na kolegium

z szkoami i seminaryum, uposaajc je probostwem kobryskiem z 4-ma
wsiami, i dziesicin z starostwa kobryskiego, zobowiza si nadto swym
kosztem wymurowa koció.

W 4 lata potem, nowy biskup Pawe Woucki z kapitu, uposayli

dwoma wsiami i sum 600 zp. rocznie seminaryum duchowne, a na zaku-

pno willi i ogrodu dali 6.000 zp. Król Zygmunt III pozwoli 1609 r. na

kupno w dolnym zamku placów pod przysze kolegium; na ten sam cel

ofiarowali swe domy w miecie, kasztelan kijowski Jerzy Winiowiecki

i ksita, ojciec i syn, Jerzy i Mikoaj Czartoryscy. Z biegiem lat Jezuici

powikszyli fundacy uck, nabyciem dóbr Bochyn, Kuczkorowce, Me-

dwee, tak, e czysty dochód roczny kolegium uckiego wynosi 20.000

do 22.000 zp., z którego utrzymywao si osób 40—45.

Kolegium i szkoy gramatykalne z retoryk, otworzy rektor Obri

cius w latach 1608—1611 r., w domu przy dzwonnicy darowanym od bi-

skupa Szyszkowskiego, który te nada Jezuitom jus €Xclusionis, czyli mo-

nopol nauczania w ucl<u, a to w tym celu, aby przeszkodzi otwarciu

szkó schizmatyckich. Zato zaoono 1614 r. szkók rusk slavonicae lin-

guae, czytania, pisania i rachunku, a metropolita Kutski opatrzy j w ksi-

ki. Kurs teologii moralnej dla kleryków otwarto 1615 roku, kurs filozofii

1636 r., ale zamknito 1638 r., i znów wskrzeszono 1688 r. W roku 1692

wykadano matematyk i fizyk do 1695 roku, po duszej przerwie wzno-

wiono je 1753 r. Porzdne studya filozoficzne o dwóch katedrach i teolo-

giczne o 3 katedrach, na które uczszczali take klerycy jezuiccy, wpro

wadzono w latach 1762— 1766, z legatu 20.000 zp. brata zakonnego Seba-

styana Zagórskiego i z zapisu 30.000 zp. podlcomorzego uckiego Jerzego

Olszaskiego. W szkoach uckich ksztacia si dysunicka modzie, opu-

szczajc szkoy ruskie we Lwowie, Ostrogu i Kijowie, bo w ucku uczono
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lepiej a bezpatnie. Gani to Jezuitom uniclii biskup dowodzc, e wyu-

czeni w ici szkoach dysunici, bd tam szkodliwiej dziaali przeciw unii.

Szkoom przyby 1752 r. konwikt szlachecki, »kawalerowie« uczszczali do

szkó publicznych, tylko dla jzyków, fechtunku i taców, mieli osobnych

mistrzów. Tyle o szkoach.

Dwupitrowy gmach kolegium w dolnym zamku, gdzie staa kate-

dra, dworzec biskupi i kurye kanoników, wykoczono koo 1615 roku, ale

koció w. Piotra i Pawa, okazalszy od katedry, co irytowao kanoników,

budowano od 1610—1640 r., w którym go biskup ucki Gembicki konse-

krowa.
Praca kapaska Jezuitów uckich obejmowaa ca dyecezye, t. j.

województwa woyskie, bracawskie, podlaskie i brzesko-litewskie. Coro-

cznie 4 misyonarzy rozjedao si z raniejszemi misyami po dworach pa-
skich i zamonej szlachty, a take po obozach; z misyami ludowemi po

parafiach, zwaszcza miasteczkowych, i tymto misyom zawdziczaj swój

pocztek stae domy misyjne, o których niej mowa. W ucku pracowali

w swym kociele i w katedralnym, jako kaznodzieje i spowiednicy a do

1773 r. Nawrócili wiele ruskiej szlachty, dworzan i suby paskiej i mie-

szczan ruskich do unii, a reszki dyssydentów i aryanów, którzy a do

1646 r. mieli zbór w ucku, do wiary ojców.

Podczas buntu Chmielnickiego 1649 roku. Kozacy zajli uck sabo
broniony, zupili go, a ludno w pie wycili. Trzej Jezuici, którzy pozo-

stali na stray kolegium, po srogich mkach, aby wskazali ukryte skarby,

zakuci szablami, kolegium i koció zupione.

Po inkursyi kozackiej, zaoona 1658 r. Sodalitas mariana, istniejca

a do 1856 r., skupia w sobie niemal wszystkie rody woyskie, senator-

skie i szlacheckie, przyjmowano i panie. Album sodalicyi przechowao si
do dzi dnia.

Nie wspominam o licznych wizytach zacnych goci w kolegium i po-

witalnych mowach, dyalogach, teatrach szkolnej modziey, której bywao
300 i wicej, ani o wystawnych naboestwach i festynach kocielnych,

przy nader licznym udziale panów i szlachty, ani o klskach wojen i mo-
rów XVIII wieku, bo to rzeczy wspólne innym kolegiom, acz w szczegó-

ach bardzo ciekawe. Nadmieniam, e car Piotr jadc za sw armi na
wojn tureck 1711 r., zatrzyma si w ucku, odwiedzi Jezuitów i by
dla nich askaw, ale pojma kaza biskupa uckiego, unit Dyonizego a-
bokrzyckiego, i wywie do Moskwy. Uczyni to samo 1707 r. z arcj^bisku-

pem lwowskim Zieliskim, obydwaj nie powrócili do Polski. Burs ubogich

uposay 1720 r. legatem 5.000 zp. podstaroci nowogrodzki Adam Pere-

tiatkowicz. Krótko przedtem 1718 r. poar zniszczy gmach szkolny, odno-

wiony hojnoci szlachty sejmikujcej w ucku, drugi za poar miasta

1724 r. spali kolegium, szkoy i koció, ale w 3 latach odbudowa wszy-

stko, z darów i ofiar szlachty, rektor Marcin ugowski.
Podczas konfederacyi barskiej 1768 r., sprowadzono do ucka jeców

konfederackich, skd ich wysyano do Kijowa i w gb Rosyi, albo za re-

wersem, i przeciw Rosyi waczy nie bd, puszczano wolno. Jezuici a-
godzili ich tward dol prezentami dla oficerów i dozorców rosyjskich, nie

zapominajc o ich potrzebach duchownych. Na wielkauoc 1769 r. uzyskali
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u komendanta rosyjskiego jako wielk ask, e winiom pozwoli przy-

stpi do sakramentów w. w katedrze pod stra.
Do kolegium uckiego naleay cztery domy misyjne. W Kowlu

nad rzeka Tury, 8 mil od ucka, fundowali misy bracia Piotr i Jan Nie-

goszewscy 1686 r. Pomnoyli fundacy Piotr Korycki, matrony zacne Gi-

ycka i Katarzyna Bielicka 1715 roku. Nowj' waciciel Ivowla, Stefan Le-

szczyski wojewoda kaliski, przyj 1716 r. ca fundacy na siebie, oce-

nion na 20.000 zip. i procent od tej sumy wypaca dwom misyonarzom

kowelskim. Ci dojedajc, obsugiwali misy w Markowiczach, któr
zaoy Jan Hulewicz 1708 r., zapisujc na teje wsi 25.000 zp. Roku 1743

wybudowali nowy kocióek i rozjedali si na misye do awrowa, Ivle-

wania, ukowa, Dubna i innych parafii.

Trzeci dom misyjny w Porycku nad rzek ug, zaoy 1737 r.

dziedzic miasteczka, kasztelan woyski Micha Czacki, przy staroytnym

kociele farnym w. Trójcy, legujc 80.000 zip. Dworzanin jego Jakób Wy-
szczyski, doda 20.000 zp. Z tych sum, 60.000 zp. przeznaczy Czacki na

utrzymanie 6 misvonarzy, 40.000 zp. na kapel, ozdob i sarta tecta ko-

cioa. Zdaje si, e cz tej fundacyi przeniós prowincya Tomasz Du-

nin 1743 roku, za zgod Czackiego, na dom misyjny w Wodzimierzu, bo

w Porycku zamiast 6, przebywa tylko jeden misyonarz.

Do Wodzimierza nad ugiem, wprowadzia Jezuitów Jadwiga

z Sczków Zaborowska 1718 r., legujc sum 72.000 zp. na dobrach swych

Markowicze i Hubin i na jurydyce Kwilesczyzna w ucku, aby » misye

dawali nietylko w okolicznych, ale i dalszych stronach, na Wschodzie, Kry-

mie, Wooszy, Ukrainie, Beskidzie, gbokiem Polesiu«, jak powiada akt

fundacyjny. Pomnoy dotacy 1749 r. Szczepan Czacki, brat Michaa na

Porycku, zapisem 22.796 zp. Mieszkao tu stale 2, potem 3 i 4 misyona-

rzy, pracujc w chwilach wolnych od misyi, przy farze, dawnej katedrze.

Dopiero w latach 1755— 1762, Ignacy Sadowski starosta Sonimski, Jezuitów

wileskich hojny dobrodziej, z maonk Teres z Czetwertyskich, wymu-
rowa dla misyi wodzimierskiej, okazay koció za 50.000 zp., rozszerzy

te znacznie dom misyjny, przyda mu oratorium publiczne i wród tej

zbonej roboty umar 1761 r. Dokoczya wiey i sklepie kocioa pozo-

staa wdowa.

Dom misyjny zamieniony 1762 r. na rezydency dla 6—7 misyona-

rzy, z tych dwóch mieszkao od 1766 r, w nowo postawionym domu mi-

syjnym w Markowiczach, dwóch w Kowlu. Szkó nie otworzono, albowiem

00. Bazylianie zamienili 1743 r. dawn rusk szko katedraln na 6-kla-

sowe gimnazyum i wyjednali u Augusta III monopol nauczania. Tylko

w latach 1762— 1766, na yczenie sufragana kamienieckiego Adama Ora-
skiego i jego kosztem, urzdzono dla kleryków dyecezyi kamienieckiej

mniejszy kurs filozofii i teologii, ale i tego zabraniali Bazylianie, a si za

Jezuitami uj nuncj^usz Yisconti i sam metropolita Woodkiewicz. Z mier-
ci Oraskiego zamknito kurs.

W chwili kasaty 1773 r. mieszkao w kolegium uckiem i w rezy-

dencyi wodzimirskiej 57 Jezuitów, z tych 27 suchaczów filozofii i teolo-

gii, 12 profesorów, 11 misyonarzy. Kilku ex-Jezuitów nauczao dalej

w szkoach z retoryk, alici poar 1774 r. nadwery cz gmachu i ko-
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cioa, a zniszczy doszcztnie star katedr uck i jej budynki. Wic bi-

skup ucki Feliks Turslci, za umow z komis^^ edukacyjn i zapat
100.000 zip., przeniós katedr do pojezuickiego kocioa, w gmachu poje-

zuickim urzdzi seminaryum i mieszkania dla kanoników, cz za wy-
naj prywatnym. Take biblioteka pojezuicka dostaa si katedrze, nikt

o ni nie dba, niszczaa, dopiero koo 1890 r. proboszcz ucki Stankowski,

uporzdkowa jej resztki.

Pojezuicka rezydency w Wodzimierzu, odebraa jako sw wasno
fundatorka Sadowska, i dopiero po dugich probach Bazylianów, którym
przebaczy nie moga, i dokuczali Jezuitom, i za wdaniem si komisyi

edukacyjnej, pozwolia 1786 r. pod pewnymi warunkami, zamieni j na
monaster i szkoy bazyliaskie. Po r. 1803 akademia wileska urzdzia
picioklasow szko powiatow. Zniós j 1831 r. ukaz Mikoaja I.

§. 83. Jezuici w Kamiecu podolskim, w dyecezyi kamienieckiej. —
Misye w Winnicy, Barze, Szarogrodzie, Kitajgrodzie, Liczkowcach

i Kopeczycach. 1608—1773.

Do »fortecy rzpltej<i Kamieca podolskiego, zaludnionego przez Po-

laków, Rusinów, Ormian, Woochów, Wgrów, Cyganów i ydów, dojedali
ju w XVI wieku Jezuici jarosawscy i lwowscy z prac kapask. Biskup

kamieniecki Stanisaw Gomoliski, Mikoaj i Hieronim Jazowieccy, ju
1590 r. zamierzali fundowa im kolegium, ale biskup postpi 1591 r. na
l^atedr chemsk, Mikoaj Jazowiecki umar 1595 r., zamiar nie doszed
do skutku.

Dopiero 1608 r. nowy biskup kamieniecki Jan Jdrzej Pruchnicki,

przywióz z sob z Krakowa, podobnie jak Szyszkowski do ucka, dwóch
Jezuitów, Stanisawa Radzimskiego i Stanisawa Machociusza do Kamieca,
umieci w swym paacu, odda im ambon i jedn kaplic w katedrze,

wnet opatrzj^ dom wasny i ju z pocztkiem 1609 r. otwarto rezydency,
w roku nastpnym kurs kazuistyki i szkoy gramatykalne, które tak ucie-

szyy szlacht podolsk, e na sejmikach 1609 i 1611 r. uchwalia podatek

szkolny, »pó poboru zupenego z pugów«, któr to »danin« zatwierdzi

sejm 1611 r. Humaniora otworzy rektor Radzimski 1614 r., oraz konwikt

dla ubogiej szlachty, z zapisu t. r. czci dóbr Suprunkowce Wacawa Ale-

ksandra Kalinowskiego, starosty kamienieckiego i jeneraa ziem podolskich.

Retoryk otworzy rektor Jan Kolenkowicz 1624 r. Kurs teologii dla dye-

cezyalnego kleru zaprowadzony 1610 r., przerwany 1672 r. okupacy tu-

reck, wskrzeszony 1709 r. i pomnoony kursem filozofii 1726 r., przenie-

siony razem z nim 1762 r. do rezydencyi w Wodzimierzu i znów 1766 r.

przywrócony do Kamieca; 1771 r. utworzony dwuletni kurs teologii mo-

ralnej z legatu 30.000 zp. Mikoajowej Stadnickiej kasztelanowej po-

dolskiej.

Rezydencya kamieniecka zamienion zostaa 1614 roku na kolegium,

które uposayli dostatnio: Agnieszka Stanisawska nadaniem 1620 r, dóbr

Niborek, Kapucinów i Mieczkowce; sdzia ziemski kamieniecki Radecki

darowizn podmiejskich wsi Ormiany i Ormianki; hetman Stanisawy ó-
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kiewski legatem na utrzymanie dwóch mi83^onarzy. Poar miasta 1616 r.

spali mode kolegium i tymczasowy koció, iojno hetmana dopomoga
wkrótce do jego odbudowania. Fundamenta pod nowy koció z ciosu, ex-

voto królewicza Wadysawa za wiktory chocimsk 1621 r., poczto bra
1642 r. Budowa dla braku grosza i wojen kozackich stana, podj j re-

ktor Jakób Zarba 1665 r., nie zdoano jej wykoczy, gdy 1672 r. Turcy

zdobyli Kamieniec. Wic Halli basza kaza koció rozebra, a ciosów uy
do budowy mostu nad Smotryczem, dzi jeszcze stojcego.

Wiadomo, e Podole w XVII w. wystawione byo na wojny tureckie

a do 1672 r., na tatarskie i kozackie napady, które rozbijay si o nie-

zdobyt fortec Kamieca. Do niej te chronia si wystraszona szlachta

z rodzinami na tygodnie i miesice cae, dostarczajc obficie pracy ducho-

wnej Jezuitom. Wyjednali oni sobie u miasta szczególny monopol posugi

duchownej, nietylko w szpitalach i obozach, ale winiom i skazacom na

mld i mier. A tych skazaców bj^o np. 1610 r. a 30, bywao co rok

po kilku i kilkunastu, bo do Kamieca zwoono zewszd pojmanych opry-

szków i wszelakiego rodzaju hultajów, których sdy awnicze skazyway
na roboty w fortecy, albo na tortuiy i mier.

W obozie pod Chocimem 1621 r. zaraliwe dyzenterye (lues castren-

sisj trapiy onierzy, przybywali setkami do Kamieca, jedni pielgnowani

przez ludno i Jezuitów, wracali do si, drudzy przygotowani przez nich,

umierali pobonie. W nieszczliwych bitwach pod Sasowym Rogiem 1612

i Cecora 1619 r., kapelani obozowi O. Zgoda i dwaj inni, wzici do niewoli

tatarskiej; Zgoda po Icilku latach, które obróci na posug chrzecijaskim

jecom i niewolnikom w Krymie, odzyska wolno, ale towarzysze jego

pomarli w niewoli.

W czasie pokoju, obowizkiem kapelanów byo, nie duchown po-

moc, obozom i stannicom wojskowym. Pod Winnic sta taki obóz podczas

» okazywania rycerstwa* 1613 roku; kapelan O. Turowski tak si spodoba
szlachcie i starocie Winnickiemu Walentemu Alelcsandrowi Kalinowskiemu,

e ten fundowa Jezuitom dom misyjny w Winnicy, podarowawszy wa-
sny dworzec z ogrodem i gruntami, który dla obrony opasa ostrokoem

i waami i dwie zatoczy armatki.

Równoczenie prawie hetman ókiewski, starosta barski zaoy dom
misyjny w Barze, gównie dla zaogi zamkowej i stannic wojska kwar-

cianego, nabywszy na ten cel od mieszczanina Mitenko, kamienic z ogro-

dem, pasieka i lasem i uposaywszy sum 5.000 zp, i dziesicin. Im te
odda patronat i parafi barsk. Z misyi barskiej powstaa z czasem rezy-

dencya i kolegium.

Otó z Kamieca, Winnicy i Baru szli corocznie misyonarze Turow-

ski, Zgoda, Kozdroviufl, Zakrzewski i inni na Ukrain missio ukrainensis,

gdzie im szlachta 8 drewnianych kaplic pobudowaa, bo kocioów nie byo,

a cerkwie tylko dysunickie. Za namow misyonarzy, starosta winnicki Ka-

linowski, erygowa w swej Humaszczyznie 3 parafie i opatrzy w ksiy.
Apostoowali take na pograniczu Moskwy i Krymu, gdzie 9 osad kato-

lickich z ich gorliwoci korzystao.

Patrzc na te ich prace wojewoda kijowski, potem kanclerz w. k.

Tomasz Zamojski, nie szczdzi im za ycia jamun; umierajc 1638 roku

JEZUICI W POLSCE. J3
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fundowa dom misyjny w dziedzicznym Sza r ogrodzie legatem

70.000 zp., do których pozostaa wdowa Katarzyna z Ostrogsliici, dodaa
30.000 zp. Sumy te stopniay do 27.000 zp. na dobraci Raszliowie, i
tyio 1.600 zp. rocznie otrzymaa misya.

Nastay straszne ata inltursyi Iozacliiej. Misya winniclca, Ictóra

1642 r. urosa w Itolegium, zniesiona na dugie lata, bo dopiero 1703 roku

wskrzesi j O. Tomasz Zaski. Ten sam los spotka misy barsk, która

take urosa 1646 r. w kolegium. Wrócili do Baru misyonarze 1662 r. ale

na krótko, Bar bowiem dosta si w posiadanie Turków na lat prawie 30.

Wrócili powtórnie 1703 roku i powoli wskrzesili dawne prace misyjne

i szkolne. Szarogrodzka misya zniszczona przez Kozaków 1648 r., wskrze-

szona 1652 r. na lat 20. Rozegna j bunt Doroszeki 1662 r., potem oku-

pacya turecka, dopiero 1727 r. wskrzesi fundacy Zamojskiego, wojewoda

sandomierski Jerzy Aleksander Lubomirski, nowy dziedzic Szarogrodu.

Mieszkao tam stale dwóch misyonarzy podolsko-ukrainnych, a ich roze-

gnay kupy hajdamackie 1768 r. Oni schronili si do Baru, po dwóch la-

tach powrócili do Szarogrodu.

O zdobycie Kamieca, do którego tysice szlachty si schronio, ku-

sili si Kozacy na 4 zawody: pod wodz Krzywonosa w czerwcu i lipcu

1648 r.. Tatarzy i Kozacy Tymoszka Chmielnickiego w czerwcu 1652 rolvU,

wreszcie sam stary Chmiel w lipcu t. r. 9 szturmów przypuci do for-

tecy — napróno, odegnano ich zawsze z cikiemi stratami. atwo poj
ogrom pracy Jezuitów, którzy wolni od szkó, bo te rozpuszczono 1648 r.,

a zwoano dopiero po ugodzie hadziackiej 1658 r., z tern wikszem powi-
ceniem rzucili si do posugi duchownej dla napywowej i miejskiej ludno-

ci, licznej zaogi, przepenionych rannymi szpitali i jecami wizie.
Od 1658 roku nastao dla Podola kilkanacie lat spokojniejszych, bo

wojna przeniosa si na Ukrain i Litw. Wic i szkoy otwarto, i podjto

tu i owdzie prace misyjne, a tu od 1667 r. powtarzajce si napady Ta-

tarów, wojna turecka 1672 roku, uwieczona zdobyciem niezdobytej dotd
fortecy Kamieca i okupacy Podola, zamkna pierwsz dob kolegium

kamienieckiego.

Halil basza zamieni kocioy i cerkwie na meczety i stajnie, acin-

nikom zostawi kocióek w. Katarzyny. Przy nim to osiad ostatni rektor

Jerzy Szornel, opiekun ucinionych chrzecijan, powaany przez basz, ale

1683 r. wskutek donosów Ormian i ydów, popad w podejrzenie, e znosi

si tajemnie z królem Janem IIL Wic okutego w kajdany, odesa Halil

do Adryanopola pod sd wezyra Kara Mustafy. Wezyr nie znalaz w nim

winy i puci wolno, on za osiadszy w Janowie, a potem we Lwowie, do-

jeda do Kamieca, gdzie po r. 1683 zastpowa go dzielny misyonarz

O. Adam Frykacz, i do majtków kolegium kamienieckiego, których Turcy

nie tknli, dla ich zarzdu. On te przyjmowa komisarzy rzpltej, którzy

po ustpieniu Kachrimana baszy i Turków, 22 wrzenia 1699 roku z woj-

skiem polskiem i kapelanami Jezuitami Tomickim i Dziubiskim, wjechali

do Kamieca, i w kocióku przerobionym naprdce z lvilku izb jezuickiego

kolegium, Turcy obrócili je na koszary janczarskie, piewa w dzie w.
Stanisawa Kostki dzikczynne Te Deum.
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Jako dawny rektor uporzdkowa kolegium i jego dochody, otwo-

rzy 1700 r. szl'j;oy gramatylci, w rok potem liumaniora, dojedajc kape-

lanowa wojsku polskiemu w Okopach Trójcy w., O. Dziubiskiego i kilku

ksiy wyprawi na misye podolskie. Wnet potem pojecha do Lwowa dla

spraw kolegium, w powrocie zaniemóg w Dymidowie, parafii Chodorowskiej,

i tam zakoczy pracowity ywot 21 stycznia 1702 r. Nastpcy jego, Adam
Frykacz i Kazimierz Twardochlebowicz, wprowadzili dawny porzdek na-

boestw, szkó i prac misyjnych, a biskup kamieniecki Jan Chryzostom

Gniski, wizytujc 1704 r. spustoszon dyecezy, bra z sob O. Frykacza,

misyonarzom za dla braku kleru, nada prawa proboszczowskie.

Przybyy te nowe domy misyjne: w Kita j grodzie dla Niem-

ców kolonistów 1706— 1727 r., z fundacyi 5.000 zp., Józefa Potockiego sta-

rosty bezkiego. W Liczkowcach, w powiecie husiatyskim, z funda-

cyi skarbnika podolskiego Franciszka Kaweckiego i on}^ Katarzyny

z Drubackich, którzy 1728 r. wymurowali pikny koció z domem dla

2—3 misyonarzy podolskich. Take w Kopeczycach pod Trembowl,
Kalinowscy fundowali misy 1730—1773 roku. O wskrzeszeniu misyi szaro-

grodzkiej 1728 r. przez rektora Kiernoj^ckiego, wspomniaem wyej. Bar

i Winnica zostay zamienione w kolegia.

Tak wic od 1730 r. cztery domy misyjne naleay do kamienieckiego

kolegium. Nowy gmach szkolny dwign rel^tor ukasz Lasocki 1742 r.;

regens za Adam Stadnicki wymurowa 1756 r. gmach konwiktu szlache-

ckiego. Po przeniesieniu liursu filozofii i kazuistyki z Wodzimierza do

Kamieca, fundowaa 1771 roku legatem 30.000 zp. dwuletni kurs teologii

moralnej, bratowa rektora. Mikoajowa z uszczewskich Stadnicka, kaszte-

lanowa podolska. Koo 1750 r. urzdzono aptek, jedyn w Kamiecu, bo

dopiero 1767 r. Pawe Lenkiewicz otworzy aptek miejsk.

Budow nowego kocioa, przy kolegium bowiem istniaa raczej

tymczasowa kaplica jak koció, rozpocz rektor Feliks Ubysz koo
1753 r. z ofiary 20.000 zp. braci Stadnickich, Mikoaja kasztelana podol-

skiego i Adama, Jezuity. Gdy 1757 r. wskutek pknicia gównego filaru

zawalio si sklepienie, nastaa przerwa w budowie, dopiero rektor Adam
Stadnicki, otrzymawszy 10.000 zp. od Jacka Lityskiego, podj j na

nowo, ale w roku kasaty 1773 r. koció nie by jeszcze wewntrz wyko-
czony. Delegat biskupi odda go proboszczowi Czachurskiemu; r. 1833 ro-

zebrano go, a na jego miejscu stano gimnazyum rzdowe. W gmachach
pojezuickich miecia si szkoa powiatowa pod zarzdem 00. Teat^^nów,

a potem akademii krakowskiej. Rzd rosyjski zamieni je na koszary,

z czasem poszy w ruin. Dzi i oddawna ani ladu Jezuitów w Kamiecu.

§. 84. Kolegium w Kroach na mudzi w dyecezyi mudzkiej. -

Poeta Sarbiewski. — Misye w Worniach, ydykach, Bortkiszkach

i Litowianach. 1608—1773.

Resztki pogastwa zachoway si najduej na mudzi, bo do pierw-

szych dziesitków lat XVII wieku. Rozszerzy si te tam kalwinizm, a na-

wet aryanizm. witobliwy biskup mudzki ksi Melchior Gedroi, syn

13*
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marszaka w. 1., uprosi u relctora wilesliieg-o lis. Sl^argi, trzeci misyona-

rzy 1583 r., potem sporadycznie przybywa inni, Ictórzy tpili pogastwo
i ierezy, a katoiliów wzmacniai w wierze. Dopiero 1607 r. tene biskup

Gedroi zaoy rezydency jezuick w Kroacti nad Krot, ksicia Ra-

dziwia Sierotki, a na budow kocioa przeznaczy 2.000 duk. wg. na wsi

Poszwityni. W rok potem umar. Nastpca jego Mikoaj Pac, cicia mie
Jezuitów w stoicy biskupiej Worniaci, starosta za mudzki i hetman,

Jan Karo Ciodkiewicz zaprasza do Szkud, gdzie nowy koció i szko
postawi. Ale Jezuici obrali Ivroe, jako punkt centralny mudzi. Ksi
Sierotka ofiarowa 1613 r. swój zamelv na kolegium i pac pod rozszerze-

nie jego i pod dom szkolny. Ciodkiewicz za uposay erygowane 1618 r.

kolegium i rozpocz 1621 roku budow kocioa Matki Boskiej Wniebo-

wzicia.

Szkoy, gramatyk i humaniora, otworzy vice rektor Jemiakowski

1616 roku. Sawny póniej poeta Maciej Sarbiewski, by tu przez dwa lata

1617—1618 r. profesorem poetj^ki i tu ukada w heksametrach aciskich

pierwsze swe poemata na cze biskupa mudzkiego Stanisawa Kiszki

i hetmana Chodkiewicza. Retoryk otwarto dopiero 1640 r,, filozofi 1729 r.,

dwie katedry teologii moralnej 1630 i 1634 r. Konwikt szlachecki dla 10

ubogich uczniów, fundowa sekretarz królewski Piotr Szukszta 1635 roku.

Szko.y te nazywano czsto Atheneum Chodkievicianum. Na kilka lat przed

szkoami, bo 1607 roku, zaoy biskup Gedroi seminaryum dyecezyalne

w Worniach, i odda dwom Jezuitom w zarzd. Uposay je 3 wsiami

1618 r. biskup Pac. Ale wskutek sporu z kapitu o administracy tych

wsi, biskup mudzki Abraham Wojna, przeniós seminaryum do Kro. Nie

podobao si to kapitule, nalegaa kilkakrotnie na biskupów o umieszcze-

nie seminaryum w W^orniach. Uczyni to biskup mudzki Antoni Tyszkie-

wicz 1742 r. i odda seminaryum w zarzd 00. Pijarom, ale ju po 10 la-

tach, kapitua sama zaprosia na ich miejsce Jezuitów, którzy w Worniach

zdawna, bo od 1623 r. mieli niisy, a 1762 r. urzdzili tu rezydency,

i oprócz zwykych prac kapaskich, penili urzd teologa nadwornego

przy biskupie i egzaminatora dyecezyalnego kleru, oraz kaznodziei kate-

dralnych.

Do kolegitim krozkiego naleay misye w T y 1 y, o której niej,

w ydykach, miasteczku jezuickiem, w którem rektor Tymiski posta-

wi 1636 r. drewniany kocióek; od 1680 r. mieszkao tu dwóch misyona-

rzy. Wreszcie misj^a wBortkiszkach i Litowianach, fundowana

1771 r. przez wsi tych dziedziców, Sawrymowiczów i Abramowiczów, które

dojedajc z Wor, obsugiwa O. Antoni Pole.

Po ogoszeniu klemensowego brewe 1773, szkoy krozkie zamieniono na

wydziaowe. R. 1791 Karmelici z Chwaoj, objli koció, gmachy i szkoy

w zarzd. Ustpili 1817 r., a wtenczas akademia wileska naprawiwszy bu-

dynki, urzdzia gimnazyum, które rzd rosyjski przeniós 1842 r. do Ko-

wna, budynki za pojezuickie, równie jak koció Wniebowzicia, rysujcy

si, bo nienaprawiany, sprzeda t. r. na licytacyi Adolfowi Przeciszew-

skiemu, marszakowi szlachty rosieskiej.
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ROZDZIA XVIIL

Kolegia i domy zaoone w drugiej dobie rzdów Zygmunta III-

1608—1632.

§. 85. Kolegium w omy, w województwie mazowieckiem, dyecezyi

pockiej. — Misya w Myszycu. 1609-1773.

Do omy nad Narwi, drugiej niegdy stolicy ksit naazowie-

ckich, zaprosi Jezuitów proboszcz miejscowy, kanonik ploclii i warszawski

Jan Chociszewski 1609 r., oni za przy pomocy szlaclity Jaowskich, Kossa-

kowskich, Bag-ieskich, zaoyli najprzód dom misyjny, potem 1614 r. wy-

budowawszy nad Narwi dom i kocióek, otwarli rezydency z szkoami

gramatykalnemi, w rok póniej uczyli iumaniorów. Rezydency uposay
kanonik gnienieski Adam Nowodworski, nadaniem dóbr Niestpowo, wic
zamieniono j na Iolegium 1616 r. Pierwszym rel^torem O. Adam Koloem-
ski, który by dusz omyskiej fundacyi. On te rozpocz budow no-

wego kocioa 1621 roku, która dla klsk publicznych i braku funduszu,

trwaa przeszo sto lat, bo dopiero w 1725 roku kanclerz w. k. i starosta

omyski Jan Szembek, z maonk Ew z Leszczyskich, wykoczyli

w 6 latach wspania wityni, pod wezwaniem w. Stanisawa Kostki,

a kolegium bardzo skromnie uposaone, nadali 1732 r. 5 wsiami i 6 fol-

warkami. Wtenczas to stany obok kocioa, nowe dwupitrowe gmachy
kolegium i szkó z retoryk dla 200—2^0 uczniów.

Do omyskiego kolegium nalea dom misyjny w M y s z y c u,

wiosce lesistej, powiatu ostrockiego, przez Kurpiów, zrcznych strzelców

i odwanych, ale napó dzikich, zamieszkaej. Urzdzi j, nie wiem z czy-

jej fundacyi, rektor omyski Kasper Jadowski 1654 r., postawiwszy ko-

cióek i dom dla dwóch misyonarzy. Do kocióka tuliy si domki osa-

dników, trudnicych si furmank i handlem trzody chlewnej. Jan III po-

zwoli Jezuitom wykarczowa 90 mórg lasu, postawi szkol, browar, kar-

czm i tak wród puszczy powstao miasteczko Nowy Myszyniec. W woj-

nie pónocnej podczas krwawej potyczki Kurpiów z Szwedami 1702 r., cay
Myszyniec poszed z dymem; odbudowano go 1718 roku, wraz kocioem
i domem misyjnym, w którym mieszkao 3—5 misyonarzy »dla ziemi om-
y skiej«.

Take w dobrach jezuickich Lachowie, Olszynach, Starej
omy i w Niestpowie, istniay przy drewnianych kociókach sta-

cye misyjne.

Kolegium omysl^ie naleao do prowincyi polskiej, po rozdziale

prowincyi na 4 r. 1756, do mazowieckiej.
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§. 86. Kolegium w Przemylu, województwie ruskiem, dyecezyi prze-

myskiej. 1610-1773.

Jeszcze 1570 r. biskup przemyski Walenty Herburt, zamierza spro-

wadzi Jezuitów do swej stolicy, ale uprzedzia go Zofia Kostczyna fundu-

jc im 1571 roku kolegium w Jarosawiu. Dopiei-o w lat 40 potem, biskup

przemyski Sieciski, zaprosi 00. Wargockiego i Lewickiego do katedry,

odda ambon i jedne z kaplic, goci w swym paacu, projektowa otwo-

rzy jak najprdzej szkoy, ale trafi na silny opór kapituy, która pozo-

staa Jezuitom zawsze niechtn. Jeden wszelako kanonik, ex-Jezuita Je-

remiasz Krasicki, okaza si im dobrodziejem. Przy jego i starosty przem.

Adama Stadnickiego pomocy (dali po 1.200 zip,), biskup naby przyleg
do swego paacu kamienic Sadowskiego, przeznaczajc na rezydency dla

Jezuitów 1612 r.; w 6 lat póniej, odda im najdawniejszy w Przemylu
kocióek, cerkiew niegdy, w. Piotra. Tu oni odprawiali naboestwa a
do 1638 roku, w którym powicony nowy koció w. Ignacego, zaoony
1627 r. z fundacyi 12.000 zip. marszaka w. k. Mikoaja Wolskiego i in-

nych ofiar. Równoczenie, po lewej stronie kocioa, wymurowano z fundu-

szu 90.000 zp. pani Uliskiej, kolegium, po prawej za stronie na miejscu

kocióka w. Piotra, który 1679 r. rozebrano, ku zgorszeniu kapituy i bi-

skupa, stan drewniany, potem 1754—1755 r. murowany gmach szkolny.

Szkoy, gramatyk i humaniora, fundowane przez kanonika prepo-

zyta kapitu}^ Krasickiego, zapisem dóbr Hruszatyce pod Nowem Mia-

stem, i czci Zrotowic, otwarto dopiero , 1628 roku, ale po roku zam-

knito je, i nie otworzono, a po inkursyi kozackiej 1654 roku, chocia

rezydencya przemyska ju 1649 roku zamieniona na kolegium. Koo
1680 roku prz3^byla szkoom retoryka i kurs filozofii, loika. Dopiero

1754 r. biskup przemyski Wacaw Sierakowski, fundowa sum 30.000 zp.

drug katedr filozofii, dwie katediy teologii dogmatycznej, seminaryum

za dyecezyalne z teologi moraln i kazuistyk, przeniós z Brzozowa

i powierzy! Jezuitom, darowa im swoj drukarni, odda w zarzd biblio-

tek publiczn, któr utworzy z trzech bibliotek, katedralnej, kapitulnej

i Avasnej, razem 3.723 dzie, przeznaczajc na jej utrzymanie kapita

16.000 zp. Rektor Feliks uchowski umieci j w nowym gmachu szkol-

nym. Tak wic kolegium przemyskie stano na równi z akademi. Karol

Czermiski, starosta drohowyski, legatem 10.000 zp., fundowa przy niem

koo 1750 r. dwóch misyonarzy dla dyecezyi przemyskiej.

Naleao ono do prowincyi polskiej, od r. 1756 do maopolskiej, przy

niem urzdzono 1759 r. dom profesów.

Dnia 6 padziernika 1773 roku, delegat biskupi ks. Ignacy Kierski

w asystencyi austryackiego komisarza Niedermajera, ogosi 18 przemyskim

Jezuitom kasacyjne brewe. Kilku ex-Jezuitów zostao przy nauczaniu szkó

z retoryk, reszt gmachów zamieniono na biura. Bibliotek przewieziono

do Lwowa, wcielono póniej do biblioteki uniwersyteckiej. Koció w. Igna-

cego, którego odnowy nie dokoczono jeszcze, zamieniony zrazu na maga
zyn ubiorów wojskowych, potem sta lat 20 pustk, przeznaczony na roze-

branie, aby na jego miejscu stan paac biskupa ruskiego i ruskie semi-

naryum. Nie dopuci tego aciski biskup przemj^ski dr. Józef Pelczar,
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i nabywszy od rzdu 1902 r. pojezuickie kolegium i koció, odnowi go

piknie pod wezwaniem Najsodszego Serca Jezusowego i przeznaczy, jako

fili katedry, dla licznego garnizonu fortecy przemyskiej.

§. 87. Kolegium w Orszy, w województwie witebskiem, dyecezyi wi-

leskiej. — Misya w Faszczówce. 1610—1773.

W twierdzy granicznej Orszy nad Dnieprem, panoway schizma i kal-

winizm. Ten wnet si rozpad, a na miejscu kalwiskiego zboru, stan
1590 r. koció katolicki farny z fundacyi kanclerza w. 1. Lwa Sapiehy. Na
jego i proboszcza ks. Laurentego, proby, Zygmunt III cignc pod Smo-

lesk 1609 roku, ofiarowa si na fundatora kolegium jezuickiego, gównie
dla szkó, których województwo witebskie nie miao. Odda 1610 r. probo-

stwo z 11 wokami ziemi Jezuitom, darowa 1612 r. pi wsi, 1616 r. dobra

znaczne Faszczówk, wycite z dóbr ekonomii mohylewskiej. Papie Pa-

we V i sejm 1616 r., zatwierdzili królewsk fundacy. Dusz jej by su-

perior Hieronim Kniski, wybudowa koció i dom na rezydency, któr
jenera Yitelleschi zamieni 1616 r. na kolegium.

Szkoy gramatyki otwarto 1618 r., humaniora 1623 r., retoryk

1634 r,, kurs loiki 1696 r., kurs wielki filozofii 1724 r., z zapisu podcza-

szego rzeczyckiego Hieronima Kiernoyckiego, dóbr eleniaki. Ju 1621 r.

szkoy otrzymay od króla monopol nauczania na miasto i powiat orsza-

ski. Król Wadysaw, idc na wojn moskiewsk 1634 r., uposay burs
ubogich i muzyków nadaniem wsi Dubrownej. Pomnoyli uposaenie, pro-

boszcz orszaski Micha Chruszczewski sum 5.000 zp., Jan Frczkiewicz

darowizn swej jurydyki w Orszy.

Wojna moskiewsko-kozacka 1655 r. rozegnaa szkoy, wycia lu-

dno, zupion Orsz pucia z dymem. Dopiero 1664 r. otwarto poatane

kolegium, nieliczne szkoy i tymczasow kaplic. Alici poar 1680 r. zni-

szczy wszystko; w trzech latach odbudowa rektor Floryan Reszka, kole-

gium i szkoy, r. 1686—1693 stan drewniany koció, z dwoma wieami,

na który car Piotr darowa, na prob O. Voty, z lasów smoleskich ol-

brzymie belki i 3.600 rubli. Dopiero 1741 r. stawia poczto murowany ko-

ció w. Michaa.

W latach 1683—1686 przyjmowano w kolegium posów rzpltej do

Moskwy, Krzysztofa Grzymutowskiego i Marcyana Ogiskiego z O. Vot
i liczn wit. Podczas wojny pónocnej, oprócz zupienia dóbr i kolegium,

dostay si Jezuitom 1708 r., plagi od nahajek kozackich i wizienie. Dla

zarazy 1709 r. szkoy wakoway przez 4 lata. Pomylny dorobek czasów

»szczliwoci saskiej«, psuy 1720—1764 r. co chwila przemarsze wojsk ro-

syjskich, poczone z porywaniem chopów poddanych, w gb carstwa, pod

pozorem, e to s potomkowie zbiegów rosyjskich.

W dobrach swych Faszczówka, urzdzili Jezuici stacy misyjn
przy drewnianym kocióku z cudownym obrazem Matki Boskiej, która od

1723 r. naleaa do rezydencyi mohylewskiej. Po jego spaleniu przez Ko-

zaków 1655 r., odbudowano go 1694 r., wreszcie 1754 r. postawiono z muru.

Biskup wileski Zienkowicz uzna ten koció jako fili fary orszaskiej
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1744 r. Dwóch biaoruskich misjonarzy z fundacji 6.000 tjnfów 1723 r.,

podczaszego inflanckiego i ekonoma mohjlewskiego Macieja Boeckelmanna
(missionarii Bekelmani per ATbam JRussiamJ, powikszonej 1733 roku darem
10.000 zip. Konstancji Soltanowej, mieszkao stale w Faszczówce, Biskup

Siestrzencewicz zamieni fili na parafi 1776 r.

Take we wsi jezuickiej P o h o s t, przj kocióku drewnianjm bja
stacja misjjna.

Kolegium orszaskie naleao do r. 1756, do prowincji litewskiej, po-

tem do mazowieckiej. Roku 1772 dostao si pod panowanie Rosji i oca-

lao a do 1820 r.

§. 88. Kolegium w Pocku, w województwie i dyecezyi pockiej.

1611-1773.

Do Pocka, stolicj niegdj Mazowsza, potem województwa, pragnli

si dosta Jezuici jeszcze 1564 r., ale biskup Noskowski wola ich osadzi

w Putusku. Zato biskup Marcin Szjszkowski, którj ich zawezwa do u-
cka, posunitj na katedr pock, zaprosi ich 1611 i 1613 r. do swej sto-

licj, jako misjonarzj i kaznodziei przj kolegiacie w. Michaa. Niebawem,

zakupiwszj kilka domków i placów w miecie, zaoj 1615 rezjdencj ze

szkoami gramatjki, humaniorów i kursem kazuistjki dla klerjków dje-

cezji pockiej, która w poarze miasta 1616 r. posza z djmem. Odbudo-

wano j prdlco, i dziki kilku mniejszjm wspófundatorom, jak kanonik

pocki Alanc, Piotr Sokolnicki ojciec dwóch Jezuitów, kasztelan sierpski

Stanisaw Kuczborski, uposaon zostaa dostatecznie i zamienion na ko-

legium 1626 r.

W lat 6 potem otwarto retorjk i kurs filozofii, naprzemian z ma-

tematjk 1678 r. Na budow kocioa legowa 1652 r. biskup pocki króle-

wicz Karol Ferdjnand 20.000 zp., ale do tej budowj nie przjszo. Jezuici

pozostali przj kociele kolegiackim w. Michaa.

Zuboone wojn szwedzk 1655—1660 r. kolegium pockie, poratowa

starosta wjszogrodzki Micha Karnkowski, zapisem miasteczka Nadarzjna,

wsi Walentów i Wolica, które Jezuici objli 1667 r. Tego roku darowaa
im Krjstjna z Zieliskich Wieczfiska dobra Zalesie; otrzjmali te w la-

tach 1658—1660 znaczne jamunj. Alici 20-Iecie (1698—1717) klsk wo-

jennjch, zarazj i poaru 1718 r. przjprowadzio kolegium do ndzj. Dwi-
gno si w ostatniem 30-leciu, czjstj dochód z dóbr i kapitau wjnosi
9—10.000 zp. rocznie, gdj brewe Klemensa XIV, rozwizao je na zawsze

1773 r. Szkoj, zamienione na podwjdziaowe, wraz z znaczn bibliotek,

przeszj pod zarzd almae matris. W gmachu pojezuickim zamieszkaj

Pannj Miosierne, obsugujce szpital w. Ti-ójcj.
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§. 89. Rezydencya w Winnicy, w województwie bracawskiem, dye-

cezyi uckiej. 1612—1773.

Wspomniaem (str. 193), e hetman ókiewski zaoy Jezuitom mi-

sy obozow w Winnicy. Po poarze miasteczka 1612 r. wskrzesi misy
starosta Kalinowski, zakupi domy pod przysze kolegium i koció, upo-

saya j za lepiej, dochodem 1.500 zp. rocznie, wojewodzina kijowska

Teofila z Chocimierza Chmielecka, wdowa po Stefanie, pogromcy Tatarów.

Jako 1619 r. mis.ya zamieniona w rezydency dla 6—7 misyonarzy, 1630 r.

otwarto szkoy humaniora z retoryk i kurs teologii dla kleryków dyece-

zyalnych; 1642 roku rezydencya zamieniona na kolegium warowne, »na

ksztat zamku«, osób 24, z tych 5 profesorów, 2 kapelanami na zamku,

4 misyonarzy na Woy i Ukrain. Inni pracowali w farze i zarzdzali

parafi.

Inkursya kozacka 1648 r., okupacya turecka 1672 r., spowodoway
pówiekow przerw w dziejach Jezuitów Winnickich, dopiero po karowi-

ckim pokoju otwarto 1703 r. misy winnick, a 1732 r. rezydency z szko-

ami a do retoryki. Ale ju 1734 r. rozegnaa je wojna sukcesyjna. Wic
znów 1737 r. superior Zasiecki otworzy szkoy, którym roku 1758 przyby
kurs filozofii, matematyki i fizyki i konwikt szlachecki, a nastpca jego,

Antoni Wierzbicz, odnowi koció, rozszerzy dom, dwign folwarki. Dla

buntu hajdamaków 1768 r. i zarazy, rozpuszczono szkoy; zebray si nie-

licznie 1770 r., ale bez retoryki i konwiktu, fortuna te rezydencyi ucier-

piaa bardzo.

WIlicach, a take wKrasnem i Czeczelniku istniay

stacye misyjne.

W tym stanie zastao rez3'denc3'^ kasacyjne brewe, które ogosi
4 grudnia 1773 r. kanonik ucki Kuczkowski. Szkoy zamienione na pod-

wydiaowe, r. 1814 na gimnazyum, które pod dyrekcy ex-Pijara Michaa
Maciejowskiego, liczyo przeszo 700 uczniów; 1843 r. przeniesiono je do

Bialejcerkwi. Parafi zarzdzali Dominikanie, koció spalony 1778 r., prze-

robiony zosta, po trzecim rozbiorze Polski, na magazyn wojskowy.

§. 90. Kolegium w Smolesku nad Dnieprem, w województwie i dye-

cezyi smoleskiej. 1611—1655.

Przez cae dwulecie oblenia Smoleska przez Zygmunta III, Je-

zuici obok Bernardynów byli kapelanami obozowymi króla i wojsk pol-

skich, razem z nimi weszli do zdobytej dnia 13 czerwca 1611 r. twierdzy,

i urzdzili misy na zamku, której superiorem by O. Jaowski, podtrzy-

mywali na duchu nieliczn zaog wród cigych szturmów Moskwy
1614—1616 r., penili obowizki duszpasterskie, otworzyli 1617 roku szko
gramatyki. Nowy wojewoda smoleski, dzielny Aleksander Gosiewski,

dwign 1619—1621 r. u szczytu wzgórza, na którem miasto, koció i ko-

legium, uposay pustkowiem 60 anów, will pod miastem i gruntami,

które mu król podarowa. Poniewa po traktacie dywiliskim mnóstwo
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szlachty z Korony i Litwy osiado w Smoleszczynie, przeto zapeniy si
odrazu szkoy. Praca te misyjna rozwijaa si pielenie.

Alici po mierci Zygmunta III, car Micha Fiedorowicz wznowi
wojn, obieg 4 listopada 1632 r. Smolesk. Rektor Jaguza zamkn wcze-

nie szkoy, Jezuitów wysa na Litw, na posudze oblonym pozosta

misyonarz weteran Jaowski z dwoma ksimi. Dopiero w wrzeniu 1633 r.

król Wadysaw z wojskiem, w którem kapelanowao 4 Jezuitów, przyszed

na odsiecz twierdzy, zwyciy Sehina, i zawar korzystny pokój z carem

1634 r. Kolegium wskrzeszone, szkoom przybya 1639 r. retoryka, 1641 r.

kurs kazuistyki, 1644 r. filozofia z matematyk i fizyk; uczniów 650—700;
witali 1649 r. hetmana w. k. Mikoaja Potockiego, w rok potem nowego

biskupa smoleskiego Franciszka Domat Isajkowskiego.

Inkursya kozacka nie dotkna Smoleska, ale gdy stary Chmiel

siebie i Ukrain podda carowi Aleksemu, wyruszy tene na czele 80.000

wojska i 20.000 Kozaków Zotarenki na zdobycie Litwy, i w sierp. 1654 r.

obieg Smolesk, d. 29 wrzenia zaj go kapitulacy. Tylko 3 byo w nim

Jezuitów kapelanów zaogi, bo inni z srebrami kocielnemi i wszystkiem

co drosze, uszli wczenie do Litwy ; tych wydali car natychmiast, dawszy

konwój konny do granicy litewskiej, Smolesk na wieczne czasy stracony

dla Polski.

§. 91. Kolegium w Rawie, w województwie rawskiem, w archidyece-

zyi gnienieskiej. — Misye w Rylsku i Biaej rawskiej. 1613—1773.

Ten sam biskup Pawe Wotucki, który Jezuitów osadzi w ucku
i Brzeciu litewskim, zostawszy 1616 r. biskupem kujawskim, fundowa im

kolegium w ojczystej Rawie, stolicy od 1569 r. województwa. Ju on 1613 r.

sprowadzi ich tam jako misyonarzy przy farze, w latach za 1616— 1622 ra-

zem z brami, starostami rawskimi Stanisawem (f 1620 r.) i Sebastyanem,

zaoy im kolegium nadaniem czci Rylska, dóbr Bieliny i Dziurdziuy,

z trzecim za bratem Filipem, chorym rawskim, legowa 15.000 zip. na

budow kolegium i 10.000 zp. na konwikt szlachecki. Dwaj najmodsi bra-

cia biskupa, Wojciech i Mikoaj byli Jezuitami.

Dusz jednak fundacyi rawskiej, sta si od 1614 roku a do mierci

1621 r. vice-rektor O. Piotr Wilkanowski. On to wybudowa gmachy, otwo-

rzy 1620—1821 r. szkoy humaniora; retoryk wprowadzono 1623 r., kurs

filozofii 1651 r. z legatu 20.000 zp. Jdrzeja Maksymiliana Trzciskiego,

owczego sochaczowskiego. Szkoom przybya koo 1673 r. bursa ubogich.

Równoczenie budowa biskup Woucki koció niewielki, który wraz

z brami »uprowidowa aparatami*. W latach 1693—1730 stana na miej-

scu jego pikna witynia; oy na ni i konsekrowa j prymas Teodor

Potocki.

W wojnie szwedzkiej 1656 r., podczas okupacyi Rawy przez Bran-

denburczyków, koció, kolegium zupione, trzej Jezuici zamordowani od

najezdców. Podczas rokoszu Lubomirskiego 1665 roku król Jan Kazimierz

z królow mieszkali duszy czas w kolegium rawskiem, podejmowani

przez rektora Franciszka Czarnieckiego, brata sawnego Stefana. Take
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król Micha z królow Eleonor, na 4 zawody gocili 1669 r. w kolegium;

nie wspominam o licznych senatorach i d3'gnitarzach kocielnych, jak: nun-

cyusz od 1687 r. kardyna Pallavicini, kardyna Radziejowski i t. d,, Rawa
bowiem na gównym trakcie do Warszawy, suya wielom za miejsce no-

clegu lub wypoczynku.

Wojna pónocna, przemarsze wojsk, zarazy, przyprowadziy kolegium

do ndzy, W konAvikcie Wouckiego urzdzia Moskwa 1705 r. wizienie

dla jeców z partyi Leszczyskiego. Szkoy, zamknite dla wojny i zarazy

1707 r., otwarto dopiero 1712 r., bardzo nieliczne. Od 1720 r. uczono w nich

take kazui styki.

Do rawskiego kolegium naleao zrazu domicilium warszawskie, dar

marszaka w. k. ul-:asza Opaliskiego (modszego) i Izabeli z Tczyskich,
oraz stacye misyjne w R y 1 s k u i Biaej pod Raw. Od poowy XVIII
wieku Jezuici rawscy dawali wielkie misye jubileuszowe i pokutne, a ks.

Józef ucz3xki, prepozyt Norbertanów z Strzelna w Kujawach, opatrzy
misyonarzom 1758 r. skromny fundusz.

Po kasacie zakonu 1773 r. kilku ex-Jezuitów pozostao przy szko-

ach, zamienionych na podwydziaowe. Zastpili ich wkrótce ksia Boo-
grobcy, którzy zajli koció i pojezuickie gmachy. Po ich zniesieniu przez

rzd polski 1819 r., uczyli w szkoach wiece}" profesorowie. Aptek poje-

zuick kupi od komisyi edukacyjnej protestant Welke.

§. 92. Kolegium w Kronie w województwie ruskiem, dyecezyi prze-

myskiej. — Misya w Zarszynie. 1614—1653.

Za namow biskupa przemyskiego Stanisawa Sieciskiego, i przez

wdziczno za nawrócenie swe z kalwinizmu fundowa starodawny szla-

chcic Piotr Bal z Hoczwi, jezuickie kolegium w »maym KrakoAvie« Kro-

nie, legujc 15.000 zp., do których przybyo drugie tyle z darów An-

drzeja i Wojciecha Boboli, Roberta Porc3'Usza Szkota, kupca kronieskiego,

i innych mniejszj^ch ofiar. Z tych pienidzy Jezuici zakupili place, posta-

wili skromn rez3'dency i nabyli miasteczko Zarszyn, gównie dlatego,

aby osiadj^ch tam licznie Aryanów wydali. Urzdzili tu will i sta mi-

sy, zamienion 1759 r. w parafi, któr zarzdzali.

Przeszkadzaa w tern, a bardziej jeszcze w otwarciu szkó, niechtna

Jezuitom kapitua przemyska. Otwarte nareszcie 1631 r. szkoy, zniszczy

wraz z rezydency i kociókiem wielki poar Krosna 1638 r. Wskrzeszono

je 1640 r., a rezydrncy podniesiono do rzdu kolegium 1647 r., ale do-

piero 1658 roku Stanisaw Zaremba sdzia sandomirski, zapewni mu icie

pask fuudacy, zapisem 7 wsi na prawie zastawnem, a w latach 1660

do 1667 dwign z ciosu koció Niep. Pocz. N. M. P.

Pomimo upadku miasta w nieszczliwych czasach Jana Kazimierza

i Sasa I, prz^^byway kronieskim Jezuitom nowe legata i ofiary, zw;i

szcza od kasztelana bieckiego, potem Jezuity, Mikoaja Trzebiskiego. Na-

byli prawem zastawnem wie Lutcz, erygowali katedi-y teologii 1760 r.,

otwarli 1766 r. konwikt szlachecki.
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Do konfederacyi barskiej przystpia tumnie 1767 r. szlaclita sano-

cka, pod lask Jakóba Bronickiego, i przez 4 lata ucieraa si ronem
szczciem z rosyjskimi oddziaami, którym ostatecznie ulega w bitwie

pod miasteczlviem Bukowsko w sanockiem. Tern sroej mcili si rosyjscy

pukownicy Drewicz i Poliwanow, wyciskajc kontrybucye, upic dobra

i kolegium, do którego si zakwaterowali. Ale ju 17 czerwca 1772 r. Au-

stryacy weszli do Krosna, Jezuitom okazali si dosy askawi.

Brewe klemensowe odczyta im delegat biskupi proboszcz z Odrzy-

konia ks. Goaszewski (póniej biskup przemyski), 10 padziernika 1773 r.,

wobec austryackiego komisarza. Szkoy zamknito, kolegium i koció od-

dano 00. Ivapucynom, zamieniono potem na szpital wojskowy, wreszcie

1818 r. na szkol trywialn; poar 1849 roku zamieni je w ruin, której

cz odbudowano 1865 r. Ivoció Niep. Pocz. nienaprawiany, porysowa
si, wic rozebrano go 1807 r. Aptek sprzedano, pikn bibliotek prze-

wieziono do LwoAva.

§. 93. Kolegium w Brzeciu litewskim, w województwie brzesko-li-

tewskiem, dyecezyi uckiej. — Misye w Kodniu i Pruanie. 1616—1773.

Wprawdzie ju 1616 r. ucki biskup, znany Jezuitów protektor Pa-

we Woucki, sprowadzi 3 Ojców jalto misyonarzy przy farze brzeskiej;

wprawdzie wojewoda brzeski Eustachy Tyszkiewicz, dopomóg O. Makow-
skiemu do otwarcia skromnej rezydencyi 1620 r. nadaniem wsi Skibickow,

zwanej take Adamków, gównymi jednak fundatorami i dobrodziejami ko-

legium brzeskiego byli Sapiehowie. Bo najprzód 1623 r. kanclerz Lew Sa-

pieha wybudowa Jezuitom kocióek, darowa dobra Derewna i dom na
szkoy i kupi folwark Ponikwy. Potem Kazimierz Sapieha, podkanclerzy

litewski, wymurowa 1653 r. nowy obszerny koció, a gdy ten zniszcza

podczas spalenia Brzecia przez Rosyan 1659 r., odbudowa go 1679 r. sum
56.000 zp. podskarbi litewski Benedykt Sapieha z linii czerejskiej, wielki

otarz dwign kanclerz litewski Jan Fryderyk Sapieha z linii kodeskiej
i ofiarowa kosztowne relikwie w. Kazimierza i b. Jozafata. Nie brako
na innych dobrodziejach; midzy nimi król Jan Kazimierz, Ludwik Ko-

ciuszko, ojciec sawnego Tadeusza, i Jezuita Maciej Gryczyni, który poda-

rowa dziedziczne dobra Maciejowice, odkupi za jako rektor dobra Zamo-

rze, tak, e 1749 r. kolegium brzeskie posiadao 10 dóbr ziemskich, z ro-

cznym dochodem 9.500 zr., w kapitaach za 47.000 zip.

Szkoy nisze otworzy superior Makowski 1623 r., retoryk rektor

Rafa Janczyski 1636 r., katedi- filozofii erygowa rektor Micha Orow-
ski dopiero 1757 r. Równoczenie pracowano nad nawracaniem kalwinów,

których naprowadzi do Brzecia Radziwi Czarny, i licznych Rusinów, nie

zapominajc o katolikach Polakach i Litwinach.

Do kolegium brzeskiego naleaa misya w Kodniu (eoncionatura

codnens), któr kasztelan trocki Jan Fryderyk Sapieha uposay 1718 r.

domem, ogrodem, k i sum 6.000 zp. w tym celu, ab}^ przedniejsi ka-

znodzieje jezuiccy, mówili kazania i spowiadali w wspaniaym kociele ko-

deskim, do którego cudowny obraz Matki Boskiej ciga! tysice ptni-
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ków, i katechizowali w cerkwiach ruskich. W domu kodeskim mieszkao

stale 2—5 misjonarzy, potem 7, bo kanclerz litewski Jan Fryderyk Sa-

pieha, powikszy 1750 roku fundacy folwarkami, Stasiowk i Grotowk
i sum 14.000 zp., aby dawali wiellde misye ludowe po wsiach i parafiach

okolicznych.

Take w Pruanie nad Muchawcem, stolicy ekonomii królew-

skiej, fundowa sum 2.000 zip. stacy misyjn ekonom Sawicki, do której

dojeda jeden z brzeskich Jezuitów.

Kolegium brzeskie naleao do prowincyi polskiej, od roku 1756 do

wielkopolskiej. Po I<:asacie 1773 r. szkoy zamienione na AyydziaoM^e aka-

demickie, ale po zamienieniu Brzecia w twierdz 1831 r., gmachy poje-

zuickie obrócone na mieszkanie jej komendanta.

§. 94. Kolegium w Barze, w wojewódzwie podolskiem, dyecezyi ka-

mienieckiej. — Misye w Czeczelniku, Szarogrodzie. 1616—1773.

Hetman Stanisaw ókiewski, jako starosta barski, zaoy 1616 r.

misye barsk przy kociele farnym, gównie dla obozów i stannic wojsko-

Avych. Nastpca jego Stanisaw Koniecpolski, powikszy 1627—1629 r. do-

tacy pówsi Zaucze i królewszczyzn Seferówk; pomogli mu w tem na-

daniem dóbr, podstoli podolski ukasz Miaskowski, wojewoda kijowski Mi-

cha Stanisawski i inni dobrodzieje. Sejm 1635 r. zatwierdzi fundacy
barsk, superior Wojciech Janczewski otworzy 1636 roku szkoy, którym

1640 r. przybya retoryka; dom barski podniesiony do godnoci kolegium

1647 r. Równoczenie pracowali misyonarze barscy w obozach, po wsiach

i osadach, wyszukujc tam jeców tatarskich i wooskich, których nawra-

cali. Wracajc z misyi szarogrodzkiej 1G42 r. 00. Bronowski, Czarnostaw-

ski, Wojnicz i brat Domagalski, opadnici zostali przez opryszków, odarci

i zamoi'dowani.

Kozacy Krzywonosa zdobywszy 1649 r. Bar, wycili w pie 14.000

ludzi, którzy si z wiosek tu schronili i spalili miasteczko wraz z kole-

gium. Podczas hosticum 1672 r., Turcy i Tatarzy Lipkowie, zajwszy Bar,

gospodarowali w nim do pokoju karowickiego. Dopiero wic w latach

1701—1723 spotykamy si, nie z kolegium, ale z misy jezuick w Barze,

mizernej natenczas, ydowskiej miecinie. Próby otwarcia szkoy gramaty
kalnej 1723 i 1727 r. nie powiody si, nareszcie 1730—1733 r. otwarto je

z retoryk, ale rozegnaa je wojna sukcesyjna 1734 r., i znów zwoano je

1737 r. W lat 12 potem dom barski wyniesiony powtórnie do rzdu kole-

gium, przyczony 1756 r. do prowincyi maopolskiej.

Oprócz pracy kapaskiej w Barze, i misyi ludowych, obsugiwali Je-

zuici misy w miasteczku Czeczelniku, przy nowym kociele farnym,

który wymurowa 1751 roku dziedzic ksi Lubomirski. Domek misyjny
opadli hajdamacy 1759 r., zamordowali superiora Franc. Parzechowskiego,

pobili O. Wolaskiego tak ciko, e w rok potem umar.
Do barskiego kolegium naleaa przez lat 10 take misya w Sza

r ogrodzie, zaoona 1638 r. przez wojew. kijowskiego Tomasza Zamoj-

skiego dla 2 misyonarzy podolskich. Spalili j Kozacy 1649 roku i dopiero
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1727 r. wskrzesi j wojewoda sandomierski Jerzy Lubomirski. Odtd nale-

aa do kolegium Winnickiego.

Po zawizaniu konfederacji w Barze 29 lutego 1768 r., a bardziej

jeszcze po zajciu Baru przez Rosyan i jazd regimentarza Branickiego

19 czerwca 1768 r., pooenie Jezuitów stao si bardzo kopotliwe. Nie do-

wierzali im Barszczanie, kara ich za sprzyjanie konfederatom rosyjski je-

nera Apraksyn, zupieniem dóbr, rewizy w kolegium, przy której oda-
ctwo zniewayo czynnie rektora i kilku ksiy. Dopeniy zniszczenia prze-

marsze Moskwy, podczas wojny tureckiej i zaraza 1770 roku. Wprawdzie

1771 r. otwarto znów szkoy z retoryk i loik, ale zanim si rozwiny,
zanim poprawi si byt kolegium, ogosi biskup Adam Krasiski kasacyjne

brewe ju w padzierniku 1773 roku. Szkoy, zamienione na powiatowe,

i gmachy pojezuickie oddaa komisya edukacyjna 1781 r. Bazylianom. Po

ich zniesieniu 1831 roku, gmachy i cerkiew przeszy na wasno prawo-

sawnych.

§. 95. Kolegium w Bydgoszczy, województwie inowrocawskiem, dye-

cezyi kujawskiej. — Rezydencya w Waczu, w województwie i dyece-

zyi poznaskiej. — Misya w Tucznie. 1616—1780.

W Bydgoszczy pracowali Jezuici zrazu jako misyonarze przy ko-

ciele farnym, wezwani przez biskupa chemiskiego Jana Kuczborskiego

1616 r. Dziki ofiarnoci Adama i Jadwigi Rychowskich, otwarli 1619 r.

rezydency ze szko gramatyki, byli nadwornymi teologami biskupa.

Dziekan kapituy kujawskiej, z rycerza ksidz, Kasper Dziayski, wymu-
rowa im koció 1638 r., a na przysze kolegium darowa wie Ponkowo
i kamienic w miecie. Fundowa ich jednali nie on, lecz kanclerz Jerzy

Ossoliski 1641 r., przeznaczajc na to sum 60.000 zp. W lecie 1647 r.

rezydencya bydgoska zamieniona w kolegium. Do szkó niszych, otwar-

tych ju 1619 r., dodano 1649 r. retoryk i kurs kazuistyki. Poegnaa je

wraz z kolegium wojna szwedzka 1657—1659 r., i pónocna 1707—1711 r.

W kolegium mieszkao dwóch misyonarzy dla Kaszubów; naleao ono do

prowincyi polskiej, od 1756 i: do wielkopolskiej. Pierwszj-m rozbiorem Pol-

ski dostao si pod panowanie pruskie i ocalao do 1780 r., w którym Fry-

deryk II pozwoli ogosi kasacyjne brewe. Szkoy zamienione na prote-

stanckie gimnazyum.

Do Wacza (Deutsch-Krone) sprowadzi Jezuitów Jan Gostomski,

wojewoda kaliski, starosta waecki, nawrócony przez nich z luteranizmu

w szkoach poznaskich. Dokoczy on zacztej przez ojca swego Hiero-

nima, fundacyi kolegium sandomirskiego, w Waczu za osadzi ich 1618 r.

jako misyonarzy, przy farze, odebranej lutrom 1594 r., naznaczajc 400 zp.

rocznie i ordynary na ich utrzymanie. Mieszkali na probostwie, ale po po-

arze miasta 1621 r., wystawili koo 1630 r. osobny dom dla 6 ksiy i ka-

plic z ofiar starosty, tudzie kasztelana Krzysztofa Wedel Tuczyskiego,
wojewody chemiskiego Jana Wejhera, kilku szlachty i mieszczan. Tym-
czasem apostoowali dla Polaków i Niemców w Zotowie, obenicy i in-

dziej, w Tucznie za utworzyli 1647 stacy misj^jn, dom z kociókiem,
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z ofiarnoci Tuczyskiego, Wejhera i starociny ujskiej Konstancyi Gru-

dziskiej.

Po wojnie szwedzkiej, która rozegnaa Jezuitów waeckich, superior

Jdrzej Przygodzki, przeniós misy zamienion na rezydency, za miasto,

na wzgórze Miinchenbei*g i otworzy 1662 roku nisze szkoy. Nie b3' to

szczliwy pomys, dla trudnoci bowiem komunikacyi, zwaszcza zim,
kocióek i szkoy wieciy pustk. Wic po kilku latach powrócono do

miasta i z legatu Kazimierza Tuczyskiego, wnuka Krzysztofa, zmarego
w 22 roku ycia, wybudowali na »pagórku piekarskim* obszerniejsz rezy-

dency i kaplic 1675 r., i otworzyli szkoy z poetyk, do których ucz-
szczali take protestanci z Brandenburgii i Pomorza. Na miejscu kaplicy

stan ze skadek i ofiar 1701 r. murowany, rednich rozmiarów, koció
b. Stanisawa Kostki, a gdy ten 1764 roku rysowa si pocz, dwignito
koció nowj-. Midzy dobrodziejami waeckiej rezydencyi, spotykamy wo-

jewod poznaskiego Wojciecha Brez (f 1698 r.), Kazimierza Glasenappa,

konwertyt z Pomorza, starost waeckiego Melchiora Gurowskiego, oraz

spokrewnione z Tuczj^skimi rody Mycielskich i Skoraszewskich.

Pierwszym rozbiorem Wacz dosta si pod panowanie pruskie, wic
Jezuici z SAvemi szkoami pozostali tam do 1780 r.

§. 96. Rezydencya w Malborgu, województwie malborskiem, dyece-

zyi chemiskiej (pomezaskiej). — Misye w Koliczkach, Fiirsten-

werder i Elblgu. 1618-1780.

W rezydencyi niegdy mistrzów krzyackich, stolicy od 1466 r. wo-

jewództwa, w ^Grodzie Maryi « (Marienburg), fundowa zapisem 10.000 zp.

Jezuitom rezydency, chemiski biskup Jan Kuczborski 1618 r., dla na-

wrócenia licznych protestantów, a take menonitów na uawach i dla

umocnienia w wierze katolików. Zostawi i drugi zapis 5.000 zp. dla ubo-

gich uczniów. Zamieszkali w dawnej szkole krzyackiej, pracowali za przy

kociele farnym i na misyacli wród ludnoci na uawach (nizina midzy
Wis a Nogatem), w 61 wioskach osiadej. Wojna szwedzka 1626 r. wy-
poszya ich na lat 10, druga wojna szwedzka 1656 r. na lat 4. Wróciwszy

1660 r., postanowili rezydency otworzy prz}^ kaplicy Matki Boskiej nad

bram miejsk; oparli si jednak temu magistrat i proboszcz, dowodzc,
e kaplica jest fili fary.

Wic u króla i biskupa chemiskiego Olszowskiego, Avyjedna supe-

rior Kukliski, przywilej 1664 r. na zamkow kaplic N. M. P. z krypt
w. Anny, i na dawne mieszkanie kapelanów krzyackich w zamku. Ró-

wnoczenie obsugiwali Jezuici kaplic M. B. nad bram. Uroczyste otwar-

cie jezuickiej rezydencyi w zamku wielkich mistrzów krzyackich, nast-

pio 1667 r., król za August II pozwoli 1703 r., aby w krypcie w. Anny,
grobowcu wielkich mistrzów, chowano zmarych Jezuitów.

W odnowionym kociele zamkowym zabrzmiaa pie polska i pol-

ska mowa z ambony. Przeniesiony z kaplicy nad bram miejsk obraz Ma
tki Boskiej, zasyn askami, ciga licznych ptników. Po 3 i 4 kazania

polskie i niemieckie mówili Jezuici w niedziel i wita w onym kociele
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i w farze, katechizowali dzieci i lud na uawach, nawracajc corocznie

po 20—30 innowierców.

Szkoy gramatykane otwarto dopiero 1680 r., liumaniora i retorji-k

po r. 1686 i umieszczono w domu poza obrbem zamku, darowanym je-

szcze od króla Jana Kazimierza. Do erekcyi jednak kolegium malborskiego

nie przyszo nigdy, dla braku dostatecznego uposaenia, chocia superior

Jan Hoffman, rozpocz 1746 r. budow nowego gmachu pod przysze ko-

legium. Podczas wojny pónocnej w czerwcu 1708 roku, król Stanisaw Le-

szczyski z matk i maonk, z dworom i gwardy, zamieszka przez

kilka miesicy na zamku malborskim. Jezuici przyjmowali go ze czci, ale

z pewn rezerw, jako króla nieuznanego jeszcze przez papiea, odpra-

wiali wedug jego yczenia naboestwa, suchali spowiedzi jego wity
i onierzy. Jako na wiosn 1709 r. regimentarz Rybiski odebra Mal-

borg na rzecz króla Augusta II.

Trzy stae misye obsugiwali malborscy Jezuici. Pierwsz w K o-

liczkach, tu pod Malborgiem, gdzie od 1650 roku mieli folwarczek.

Zrazu pracowali w kociele farnj^m, r. 1700 biskup chemiski Teodor Po-

tocki odda im koció i parafi w zarzd. Drug misy w F ii r s t e n-

w e r d e r na uawach, koo 1743 r., skd dochodzili do Elblga, po-

maga proboszczowi przy kociele w. Mikoaja, a si im udao otworzy

sta mis3' w tem miecie, prawda, e tylko na czas okupacyi rosyjskiej

1758—1762 r. Magistrat bowiem luterskiego Elblga, jak za kardynaa Ho-

zy%8za 1573 r. wygna misyonarzy jezuickich, tak wygania ich zawsze,

ile razy osiedli si w miecie próbowali.

Fryderyk II zajwszy pierwszym rozbiorem Malborg, zostawi Jezui-

tów i ich szkoy do 1780 r. w spokoju; kocioem zarzdzali do 1784 r.

§. 97. Kolegia w Chojnicach, w województwie pomorskiem, archidye-

cezyi gnienieskiej i Grudzidzu, w województwie i dyecezyi che-

miskiej. — Misya w Jabonowie. 1620—1780.

Chojnicki proboszcz Jan Dorgowski, odebrawszy dekretem Zy-

gmunta III rolvU 1616 koció farny z rk protestantów, osadzi przy nim

1620 r. jako misyonarzy dwóch Jezuitów. W latach 1628—1641 uczyni fun-

dacy przyszego kolegium, zapisujc dziedziczne Dorgowice i pewne

grunta, które powikszy krewny jego, Stanisaw Dorgowski, nadaniem

dóbr Moszenice i Steinberg 1688 roku. Dopiero jednak 1749 r. rezydencya

chojnicka zamieniona w kolegium. Szkoy nisze otwarto ju 1622 r., hu-

maniora i retoryk 1662—1668 r., kurs teologii moralnej 1681 r., obok nich

bursa Dorgowskich dla 7—10 ubogiej szlachty.

Kapask prac Jezuitów, którzy mówili take niemieckie kazania,

stopnieli wkrótce rónowiercy; nawet ci, co w wojsku saskiem suyli, na-

wracali si gsto. Koció drewniany postawiony 1640 r. ; na jego miejscu

murowa zaczto now wityni 1718 r. Rozruchy domowe i »niewczesna

wizyta pónocnych onierzy* 1763—1770 r. przyprowadziy kolegium do

ruiny i dugów. Okupacya pruska 1772 r. nie przerwaa biegu prac ko-

cielnych i nauk. Trway one do 1780 r.
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Grudzidz, stolica niegdy komturyi krzyackiej, po obojej stro-

nie Wisy rozoony, zlutrzay i niemiecki, z garstk katolików, pozbawio-

nych ksiy, zwróci baczne oko biskupa chemiskiego Jana Kuczbor-

skiego. Wic 1622 r. odda Jezuitom Icaplic Dziayskich przy farze i am-
bon farn; w dwa lata póniej sam koció farny i probostwo z jego do-

tacy. Starczyo to na utrzymanie kilku ksiy, zajtych duszpasterstwem

i misyami. Gdy znaczn fundacye (dobra Jabonowo) Jana Dziayskiego,
wojewod}' chemiskiego, zaprzeczya zrazu jego rodzina, postawi rektor

Daniel Siekierzecki z jamun, dwupitrowe z pruskiego muru kolegium

i rozpocz budow kocioa w, Franciszka Ksawerego, któiy jednak dla

wojen i braku grosza dokoczono dopiero 1721 r., i równoczenie zabrano

si do murowania nowego gmachu kolegium, bo tamto grozio ruin. Do-

brodziejami kolegium b,y ród Dziayskich, z którego Stanisaw i Mikoaj
zostali Jezuitami, dalej Jdrzej Pawowski, który nada dobra Chemoniec;
Jan i Piotr Czapscy, Micha Tarnowski z Dzikowa, biskup Kazimierz Opa-

liski, Marya z Wolffów Kosowa, Anna Nadolska, Antonina z Potockich

Rzewuska.

Szkoy, gramatyka i humaniora, otworzone 1649 roku, rozproszone

wojn szwedzk 1655 r., wskrzesi rektor Wadysaw Gurowski 1662— 64 r.;

kurs teologii moralnej zaprowadzi rektor Wojciech Miaskowski 1687 r.

Misye dawano w Lubieniu, Komorzu, Radzynie, Koninie, Pokrzy-

wnie, Nowem miecie, Starogrodzie; w Jabonowie za, gdzie im ku-

pi dom za 2.400 zip. wojewoda chemiski Jan Dziayski, pracowali przy

kociele farnym, a do 1757 roku, w którym objli ten koció i parafi

w zarzd.

Fryderyk II zachowa Jezuitów grudzidzkich przy ich mieniu

i szkoach do 1780 r.

§. 98. Kolegium w Grodnie i rezydencya w Mereczu, w wojewódz-
twie trockiem, dyecezyi wileskiej. — Misye w Dziembrowie, Woko-

wysku i Kotrze. 1622—1770.

Jeszcze 1585 r. ki-ól Stefan fundowa kolegium w ulubionym swym
Grodnie, nadaniem dóbr Kundzin i sum 30.000 zp., ale mier jego

1586 r. przeszkodzia wykonaniu fundacyi. Dopiero 1621 r., starosta gro-

dzieski Stanisaw Kosobudzki, wyprawiajc si na wojn tureck, w któ-

rej zgin, zapisa testamentem wie Such Bali na przysze kolegium.

Jako w roku nastpnym stana skromna rezydencya grodzieska, dla

5—11 ksiy, którzy pracowali przy farze i na misyach. Proboszcz gro-

dzieski Franciszek Domat Issakowski, nada jej dziedziczne dobra wi-
socz i dwign 1647—1654 r. pikny koció w. Franciszka Ksawerego.
Sejm 1667 r. zatwierdzi fundacye Issakowskiego, powikszon przez Krzy-

sztofa Chaleckiego, dobrami Horostow i folwarkiem Kiebasinem, i przez

Jezuit O. Hieronima Dziewatowskiego dziedzicznem Szupieniem. Dla wo-

jen jednak, rezydencya zamieniona w kolegium dopiero 1664 roku, które

w chwili kasaty 1773 r. posiadao 7 wsi, 6 folwarków, miasteczko Ponie-

JEZUICI W POLSCE. 14
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mu, kapita 176.000 zp., czystego jednak dochodu ledwo 13.036 zp. ro-

cznie, to znaczy 6.518 koron.

Szkoy nisze otwarto ju 1625 r., iumaniora 1633 r., retoryk
1645 r., kurs filozofii 1710 r., teologii wielkiej 1762 r.; uczszczali na nie

take alumni jezuicc^^

W Grodnie od 1679 r. odbyo si 8 sejmów, z tyci 7 niedoszych lub

zerwanych. Dla braku odpowiednich mieszka. Jezuici ofiarowali gocin
w kolegium, biskupom, senatoi-om, i dobrodziejom swoim.

Po ogoszeniu klemensowego brewe 1773 r., ex-Jezuici pozostali przy

szkoach z retoryk, kurs bowiem filozofii i teologii zniesiono, bibliotek

oddano szkoom, przemienionym na wydziaowe. Aptek sprzedano.

Do kolegium grodzieskiego naleay misye: Pierwsza w M e r e-

czu, pamitnym mierci Wadysawa IV r. 1648, przy ujciu Mereczanki

do Niemna. Fundowa j koo 1676 r. Micha Kazimierz Pac, starosta me-

recki, wojewoda wileski i hetman w. 1. przy kociele farnym, nadaniem

dóbr Hoowacze, dla 3 misyonarzy, którzy dojedajc, obsugiwali take
kocióki w lesistej wsi Rotnicy i innych wioskach rozlegego starostwa.

Misyi przyby}^' z biegiem lat 4 wsie, wic superior Stanisaw Giniat otwo-

rzy 1726 r. szkoy nisze, 1747 r. otwarto humaniora i retoryk, 1758 r.

misy zamieniono na rezydency. Po kasacie ex-Jezuici uczyli w szkoach

do 1777 r., w którym komisya edukacyjna zamienia je na podwydziaowe
i oddaa 00. Dominikanom w zarzd.

Druga misya od 1676 r. w miasteczku Dziembrow, w powiecie

lidzkim. Dziedzice Dziembrowa, Micha i Krystyna Rynwidowie, erygo-

wawszy parafi z kocioem, uposaon przez Jana Kazimierza królew-

szyzn Oplejki, oddali j jako misy Jezuitom, którzy 1760 r. ustpili miej-

sca klerowi wieckiemu.
Trzecia misya w Wokowysku, miasteczku powiatowem nad

Nietup. Zaoy j przy kociele farnym, zapisem dziedzicznej wsi Kropi-

wnicy, Jezuita O. Jerzy Linowski 1736 r., ale gdy ten wskutek napadu

przez opryszków umar 1740 r., upada mis3^a, a w Wokowysku sadowili

si Pijarzy. Wic uprzedzajc ich, wskrzesili Jezuici dawn sw misy
i otworzywszy^ 1747 r. szkoy nisze, odkupili od Pijarów ich folwark Du-

nikówk, postawili 1753 r. koció Odkupiciela (Sanctissimi Bedemtoris) i pro-

wadzili dzieo misyjne tern gorliwiej, e 1755 r., dla braku zdaje si ucz-

niów, zamknli szkoy.

Czwarta misya od 1752 r. w fundacyjnej wsi K o t r z e, przy staro-

dawnym kocióku z cudownym obrazem Matki Boskiej.

§. 99. Kolegium w Ostrogu, w woj. woyskiem, dyecezyi tuckiej. —
Misye w Kniahyninie, Moszczanicy, Biaejcerkwi, Poonnem. 1624—1773.

W prastarym Ostrogu, nad ujciem Wilii do Horynia, zaoya
1624 r. icie ksice kolegium, ksiniczka Anna Aloiza Ostrogska, mo-
dziutka wdowa po hetmanie w. 1. Janie Karolu Chodkiewiczu (f 1621 r.).

zapisem dóbr Kniahinin i 10 sió, darowizn placu i materyau na koció,

miejsca pod kolegium i ogród. Pomnoya fundacy 1627 r. nadaniem je-
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szcze 5 sió, a nadto na uposaenie konwilctu dla 20 ubogich studentów,

przeznaczya 1640 r., fundusz niegdy szpitalny swego dziada, miasteczko

Sura z 3 sioami i wiosk; dla bursy wreszcie muzyków podarowaa

1641 r. dom z ogrodem pod miastem,

Ju od 1623 Jezuici misyonarze pracowali przy farze ostrogskiej, 1626 r.

otwarto rezydency, w rok póniej zamieniono j na kolegium z szkoami

gramatyki i retoryki; 1628 r. erygowano dwie katedry filozofii, wnet po-

tem katedr teologii moralnej, 1647 r. dodano 3 katedry teologii dogma-

tycznej i egzegezy
;
jezuiccy klerycy korzystali z tycti wykadów. Na miej

scu tymczasowego drewnianego kolegium stany 1625—1638 r. wspaniae

dwupitrowe gmachy z kamienia i cegy, na miejscu drewnianej kaplicy,

zaczto murowa 1627 roku obszern bazylik w. Ignacego i I\8awerego

z krypt w. Stanisawa biskupa i mczennika, ale dla mokrego gruntu

i wojennych rozruchów, wykoczono j dopiero 1722 r.

Praca misyonarska Jezuitów, znalaza szerokie polo wród ciemnej

Rusi na Woyniu i Polesiu, gdzie rektor Czarnocki urzdzi 1631 r. sta
misy w Turowie, przyczon póniej do kolegium piskiego. Hetma-

nowa Anna Aloiza wybudowaa tam kocióek i dom misyjny. NaAvracano

corocznie po 40 i wicej dysunitów.

Z powodu tajemnego wywiezienia zwok ojca swego, ksicia Aleksan-

dra Ostrogskiego z cerkwi zamkowej do Jarosawia 1636 r., Ru dysunicka

podburzona przez parocha, rzucia si na hetmanow, wracajca powozem

z kocioa na zamek i tylko dziki odwadze hajduków usza zdrowo. Or-

dynat osti'ogski, ksi Dominik Zasawski, wprowadziwszy regiment pie-

choty do miasta, i zoywszy sd szlachty, skaza 2 mieszczan na mier,
Itilku na wygnanie, ale i tych uwolnia Anna Aloiza. Zato wyrokiem sdu,

odebrano dysunitom wszystkie cerkwie w jej dobrach i oddano Unitom.

Podczas rebelii kozackiej, pukownik Tjsa zaj 18 sierpnia 1648 r.

Ostróg. Kozacy jego wyrnli w pie ludno; zupiwszy kolegium, zamor-

dowali w niem 13 ydów, kilku mieszczan, i dwóch Jezuitów, którzy tam

pozostali, bo inni z srebrami kocielnemi schronili si wczenie do Sando-

mierza, Rawy, Stpocic pod Krakowem, i do Zamocia, gdzie ofiarowa im

dom swój w miecie, prepozyt ks. Maciej Skwarski. Straszniejsz jeszcze

rze wyprawili Kozacy pukownika Haraszki w sierpniu 1649 r. Zupiwszy

i spaliwszy miasto, a nie mogc zdoby obronnego kolegium, dostali si do

niego fortelem, wymordowali 1.100 osób, które si tam schroniy i zupi-

wszy je, spalili. Odnowi je i rozszerzy z funduszu Anny Aloizy, rektor

Resler; 1652 roku otwarto kolegium,: które dla rozruchów lvOzackich co

chwila szo w rozsypk, ale nie szkoy, bo te wskrzeszono dopiero 1668 r.

Ssiedztwo z Turkami w Kamiecu i na Podolu, czste napady ta-

tarskie, od 1670—1699 r. byo ich 11; wojna pónocna i przemarsze póno-

cnych goci a do 1720 r., nietyko rujnoway fortun kolegium, ale tamo-

way rozwój szkó i prac misyjnych. Dorywczo i tylko z naraeniem y-
cia, wyjedali misyonarze do warownego Dubna, do zameczków i miaste-

czek Polesia i Ukrainy, do Midzyrzecza ostrogskiego, Czarnohorodki

i Korca, do Winnicy, Kanika, Niemirowa i Biaejcerkwi, gdzie staa za-

oga zoona z Niemców. Dopiero 1721 r., gdy uspokoio si na Woyniu,

wyprawiono wspaniay pogrzeb fundatorce Annie Aloizie (f 1654 r. w Ra-

14*
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cacie w Wielkopolsce), której zwoki przywieziono z kocioa w. Macieja

w Krakowie; dokoczono budowy i ozdób kocioa w Ostrogu, i drugiego

mniejszego w Kniahj^ninie, podniesiono gospodarstwo rolne, zapeniono
szkoy, uczniów bywao do 250, w konwikcie do 30, i dawano gsto misye

ludowe w dobrach ostrogskiej ordynacyi i Winiowiecczynie Ogiskicli

i Zamojskich, spadkobierców hetmana ksicia Michaa Winiowieckiego.

Oprócz tej prac}', Jezuici ostrogscy obsugiwali kocioy w dobrach

kolegium, Kniahyninie i Moszczanicy i kaplice po innych swych
wioskach, a jako misyonarze obozowi pracowali od 1664 r. sporadycznie

w obronnej B i a 1 o c e r k w i, gównie dla konsystujcej tam zaogi. Do-

piero 1732 r. Stanisaw Wincenty Jabonowski, wojewoda rawski, starosta

biaocerkiewski, zapisem 30.000 zp. fundowa tam sta misy z kocioem
dla 2—5 misyonarzy, którzy mówili take niemieckie kazania, i obsugi-

wali kaplic zamkow, koció w Woodarce i drugi we wsi Nastaszka,

a dojedajc utworzyli 1747 r. misy ruchoma w Kaniowie nad Dnie-

prem. Trwao to do kasaty zakonu 1773 r. W rok póniej starostwo biao-

cerkiewskie (2 miasteczka i 134 wsi) darowaa rzplta królowi, ten za he-

tmanowi Ksaweremu Branickiemu i jego potomkom.

W Poonnem na Woyniu zaoy 1719 r. dziedzic Jerzy Dominik

Lubomirski, przy kaplicy zamkowej dom misyjny dla 2—4 ksiy, nale-

cy do kolegium ostrogskiego, aby pracowali dla zaogi i jako duszpaste-

rze dla miasteczka i okolicy. Poniewa kaplica nie starczya, wic ksi
wymurowa 1727 r. koció w. Antoniego, który dokoczy 1738 r. syn

jego Antoni. Podczas konfederacyi barskiej 1768 r. Moskwa obrócia zamek

pooniecki na wizienie centralne dla jeców konfederackich, skd ich wy-

woono do Kijowa, w gb Rósyi, na Sybir. Jezuici, przejednawszy ofice-

rów i dozorców datkiem, agodzili cik dol jeców i nieli pomoc re-

ligijn.

Po kasacie 1773 r. gmachy pojezuickiego kolegium w Ostrogu, za-

mienione zrazu na monaster i szkoy bazyliaskie, potem 1799 r. na rezy-

dency wadyków woyskich, zniszczone wraz z kocioem poarami 1809,

1819, 1821 r., rozsypay si w gruzy, z których stana cerkiew soborna,

seminaryum nauczycielskie i cerkiew parafialna z probostwem.

§. 100. Kolegium w Nowogródku litewskim, w województwie nowo-
grodzkiem, dyecezyi wileskiej. — Misye w Lubczu, Moodowie,

Szczorszach, Woroney. 1624—1773.

Nie tak bogat, jak w Ostrogu, bya fundacya kolegium w Nowo-

gródku litewskim, w którym Jezuici, dojedajc z Niewiea, od lat wielu

pracowali nad wytpieniem bdów luterskich, kalwiskich i aryaskich.

Na prob miejscowego proboszcza Marcina Gradowskiego, opatrzyli im

sta siedzib Jerzy Hoownia, chory nowogrodzld, zapisujc z maonk
dwie wioski, i Jan Mosz3'^ski, który im w rynku dom i kocióek posta-

wi, sum 5.000 zp. i cay swój majtek legowa. Jako 1626 r. otwarto

misy, zamienion 1631 roku na rezydency, w której z daru ks. Gradow-

skiego 3.200 zp. otwarto 1644 r. szkoy gramatykalne.
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Poar|1652 r. zniszczy ca sadyb Jezuitów. Wymurowano now,

z ofiar ks. Gradowskiego i Bogusawa Unichowskiego, wojewody trockiego,

bra nawet poczto fundamenta pod koció, gdy wj^bucia wojna mo-

skiewsko-kozacka. Nowogródek wzity 6 wrzenia 1655 r,, rezydencya zu-

piona i spalona, superior Grzegorz Rafaowicz, zabity siekier, O. Jdrzej

Kawczyski wzity w niewol do Moskwy, skazany za stao w katoli-

ckiej wierze do kopal sybirskich, skd po 10 latach wróci kalek do Nie-

wiea i tam umar 1667 r. Drugi raz zaja Moskwa Nowogródek 1660 r.,

w rezydencyi zamieszkali oficerowie; dopiero koo 1665 r. otwarto szkoy

z poetyk, retoryk za w 4 lata póniej i zabrano si do murowania ko-

cioa, który wykoczy 1702 r. superior Kazimierz de la Yalle, wybudo-

wa konwikt szlacliecki 1705 r. i nowy gmach pod przysze kolegium.

Znaleli si bowiem nowi dobrodzieje; rezydencya posiadaa 12 wsi

i folwarków, Avic j zamieniono 1714 r. na kolegium. Pierwszy jego rektor

de la Valle, otworzy kurs oiki, dwa dalsze kurs z matematyk, fizyk

i etyk przybyy 1736 i 1743 r.; korzystali z wykadów i klerycy jezuiccy.

Pracowano i na misyach, a w miasteczku Lu bez u, we wsi Zao-

s i u, gdzie urodzi si Adam Mickiewicz, wMoodowie i wSzczor-
szach, majtkach kolegium, urzdzili trwae placówki misyjne. W Wo-
roney Avybudowa 1749 r. kasztelan smoleski Kazimierz Niesioowski

z on, Teofil de Raes, koció i dom misyjny dla 4 ksiy i uposay
sum 22.000 zp.

Poar Nowogródka 1751 roku, zniszczy kolegium, szkoy i koció.

Odbudowa je w cigu at 5 rektor Franciszek Rociszewski, dziki ofiar-

noci burgrabiego Wojniowicza, kasztelana nowogrodzkiego Jana Chrepto-

wicza, Mikoaja Turczynowicza, prawnika trybunalisty sawnego i zacnj^ch

matron, Kossak owej, Kaszycowej i Jesmanowej.

W chwili kasaty zakonu 1773 r., kolegium liczj^o przeszo 40 osób.

Kilku ex-Jezuitów pozostao przy szkoach, zamienionych na podwydzia-

owe, ale wnet ich zastpili Dominikanie. Pojezuickie gmachy obrócono na

magazyn i szpital wojsl^owy.

§. 101. Rezydencya w Bobrujsku, w województwie miskiem, dyece-

zyi wileskiej. — Misye w Ukrainie, Chalczu i Turczynie. 1625—1773.

Powiat rzeczycki w województwie miskiem, nie mia szkó re
dnich, wic starosta bobrujski Piotr Kazimierz Tryzna, umyli zaoy je

w Bobrujsku. Dojedali tam Jezuici niewiezcy na prac duchown,
ju od 1625 r. Starosta Tryzna z maonk Zofi Woowiczówn, zapisem

dóbr Horbaczewicze, Rynia i Ustajo, fundowa 1630 rezydency przy ko-

ciele farnym z duszpasterstwem. Pierwszym jej superiorem by b. Bobola,

mczennik za wiar; on te otworzy szkoy gramatykalne i urzdzi mi-

sye w powiecie rzeczyckim.

Nastpcy jego pobudowali kocióki w Hor bacz ewiczaci i Sza-
cikach, wsi nadanej 1634 i*. przez Piotra Suatyckiego, tworzc tam

stacye misyjne. Wojny za Jana Kazimierza tak podkopay fortun rezy-

dencyi, zupionej przez Kozaków 1649 i 1651 r., e dopiero 1681 r. wskrze-
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szono j wraz z szkoami niszemi, którym r. 1705 przybyy iumaniora
z retoryk. Dla M^oieii jednak i zarazy, rozpuszczano szkoy 1707, 1709

i 1715 r., uporzdliowano je dopiero 1725 r., lionwikt szlaciecki otwarto

1720 r. Nowy koció w. Piotra i Pawa, wymurowa koo 1730 r. sdzia
grodzki rzeczycki Franciszek Dernaowicz, ojciec superiora bobrujslciego,

Antoniego.

Praca misyjna nie ustawaa. Rosyjski jenera Weissbaci, gorliwy ka-

tolik, wyjedna u cara Piotra 1719 r., e kapelan jego obozowy. Jezuita

Tomasz Richter, z O. Dominikiem Makowieckim, apostoowali na Ukrai-
nie zadnieprskiej, a szlacieic Pomarnicki zapisem 20.000 zp., zapewni
byt tej misyi ad fines Moscoviae in Ukraina.

W C h a 1 c z u nad So, fundowali 1731 r. misy z domem dla dwóch
ksiy i liocioem, bracia Chaleccy, Kazimierz starosta rzeczycki, Antoni

podkomoi-z}' rzeczycki. Fundusz dla trzeciego misyonarza, który obsugi-

wa liocióek i misy w Turczynie, opatrzy 1738 r. Jan aba, staro-

sta starodubski, brat Jezuity. Misya chalecka przetrwaa do 1820 r.

Po przyczeniu 1756 r. rezydencyi bobrujskiej do prowinc^ mazo-

wieckiej, zwinito 1771 r. poetyk i retoryk, natomiast urzdzono 3 pro-

bac3' dla 6 modych ksi}' Jezuitów. W tym skadzie zastao j klemen-

sowe brewe 1773 r. Pai-afi objli ksia wieccy, szkoy, zamienione na

podwydziaowe, al^ademia wileska.

§. 102. Kolegium w Dyneburgu, w województwie i dyecezyi inflanc-

kiej, i nalece do niego domy misyjne. 1626—1773.

Ju w latach 1583— 1622, Jezuici ryzcy i dorpatc}', apostoowali ca-

ymi miesicami w Dyneburgu i jego »trakcie« czyli obwodzie, gdzie

otewska ludno hodowaa nierzadko bawocliwalstwu. Wojewoda smole-
ski Aleksander Gosiewski, odebrawszy 1626 r. Dyneburg Szwedom, zaoy
1631 r. rez\'dency jezuick nadaniem dóbr Aulmuja (Au, Awlia), któ-

rym prz3^b3'y w cigu lat dobra Uwad i Smowy, folwarki Jurazj^szcze

i Warkow. Pierwszy przez lat 7 superior Piotr Kulesza, uporzdkowa
prac przy kociele farnym i misye otewskie i niemieckie, w braku bo-

wiem wieckiego kleru i dla ubóstwa biskupów inflanckich. Jezuici od

1583 r., byli nietylko apostoami Inflant, ale wyrczali biskupów W zarz-

dzie dyecezyi. Nastpca jego, Jerzy Eiger, otworzy 1638 r. szko}'^ nisze,

którym przybyy 1641 r. iumaniora.

Wojny szwedzkie i moskiewskie 1655— 1659 r. rozegnay rezydencj^.

Wskrzeszono j 1660 r., szkoy nisze 1670 r., iumaniora 1672 r., dodano

retoryk 1716 r.; gówna jednak akcj^a M^ymierzona bya na misye w pol-

skich Inflantach i Kui-landyi. Dziki tym misyom, a w czci maestwom
z Polkami, blizko 30 dawnych rodzin rycerskich (Niemców protestantów)

w Inflantach, powrócio w latach 1650—1720 do katolicyzmu i spolszczyo

si, a gd}^ prawie drugie tyle polskich rodzin szlacheckich tam si osie-

dlio, stao si cae ksistwo inflanckie katolickiem i polskiem; prote-

stanci w XVIII wieku mieli tylko jeden zbór w Krzyborku.
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Wojna pónocna 1700 r. przerwaa na lat 16 pomylno rezydeucyi

dyneburskiej, wyludnia jej wsie i folwarki. Odnowicielem by superior

przez lat 25, Teofil Pflock (f 1741 r.), który postawi gmach szkolny, pod-

niós folwarczne gospodarstwo i rozwin na wielk skal prac misyjn.

Najprzód w majtkach rezydencyi w A u 1 m u j y, gdzie od 1630 r. Je-

zuici utworzyli misy i zarzdzali parafi, iw Uwadzie, gdzie sta-

rosta dyneburski Alfons Lacki, erygowa 1630 r. parafi i odda w zarzd

Jezuitom. Potem w dawnych stacyach misyjnych : w Soboczu, gdzie

1677 r. Zyberk fundowa misy, zwan missio Zyherhomana ; w Laukszo-
d z i e na pograniczu Kurlandyi, gdzie biskup inflancki Teodor Wolff po-

stawi 1710 r. Jezuitom dom i lioció w. Piotra i Pawa. Wreszcie, dziki

swej popularnoci u inflanckich panów, stworzy tene superior Pflock

nowe misye:

1" Missio Livonica, uposaona 1718 r. wsi Warki przez Jana Domi-

nika Borcha, starost inflanckiego, gorliwego konwertyt, dla dwóch mi-

syonarzy na cae Inflant}.

2" Missio Borchiana dla 2 misyonarzy i proboszczów zarazem w P r e-

1 a c h, dwóch w W a r k 1 a n a c h, aby pracowali dla otyszów i Polaków,

w rozlegych dobrach Borchów, zaoona 1727 roku przez Fabiana Borcha,

starost lucyskiego, powikszona 1746 r. przez synowca jego Jana Bor-

cha, (t 1780 r. jako kancl. w. 1.). Dugoletni, pi-zez lat 48 misyonarz bor-

chowski, Jan ukaszewicz, wyda 1755 r. w otewskim jzyku ewangelie,

katechizm i dzieka ascetyczne dla ludzi.

3*' Missio Hykeniana. Fundowa j w dziedzicznej Da gdzie 1727 r.

Jerzy Konstanty Hylzen, starosta marienhauski. Uposay dostatniej i roz-

szerzy take na dziedziczn wie Kownat 1742 r., sum 5.000 talarów,

syn jego Jan August Hylzen, kronikarz Inflant, starosta brasawski (pó-

niej kasztelan inflancki i wojewoda miski), który w Dagdzie dwign
misyonarzom pikny koció w. Trójcy. Jeden z nich, O. Micha Roth,

przez 38 lat »aposto otewski*, wyda w tym jzyku katechizm, pieni

i modlitewnik, i cz dziea: »Wykad nauki katolickiej*.

4<* Missio Pateriana w Kra sawi u i Indrycy. Krasawska misya

powstaa z fundacyi Jezuity Jerzego Wolffa 1676 roku, powikszona koo
1730 roku dotacy 1.500 imperyaów, przez Rozali z Brzostowskich Plate-

row, starocin dynebursk. Poniewa w Krasawiu murowa zaczto ka-

tedr i seminaryum inflanckie, wic poczono 1755 r. z misy w Indrycy.

Zaoy j koo 1700 r. nowo nawrócony do katolicyzmu, Jan Plater, sta-

rosta dyneburski, wojewoda inflancki, który odebrawszy lutrom dawny ka-

tolicki koció w. Jana, odda go wraz z parafi Jezuitom.

5" Missio Szadursciana w Puszy, której dziedzic, Antoni Szadurski,

wybudowawszy 1743 r. koció, odda go Avraz z parafi dwom misj^ona-

rzom Jezuitom w zarzd.
6^ Missio Smolenseensis. Po zdob^^iu Smoleska przez Moskw 1655 r.,

tylko 4 parafie biskupstwa smoleskiego zostay przy Polsce. Dla nich to

biskup smoleski Jerzy Hylzen, fundowa koo 1747 r. misy, która z mier-

ci jego 1762 r. ustaa. Tak wic 18 Jezuitów dyneburskich pi*acowao zbo-

nie nad ludem otewskim.
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Tymczasem w Dyneburgu, superior Maciej Kononowicz wykoczy
koció, wymurowa nowe gmacliy i rez^-dency zamieni 1761 r. na kole-

gium dyneburskie, które dostawszy si 1772 roku pod panowanie Kata-

rzyny II przetrwao do 1811 r. Dyneburg bowiem zamieniono z rozkazu

Aleksandra I na fortece.

§. 103. Kolegium w Reszlu, w województwie malborskiem, dyecezyi

warmiskiej. 1630—1780.

Rozproszeni przez Szwedów 1626 r. Jezuici brunsberscy schronili si
do Reszla w Warmii, dokd ich od lat kilku zaprasza Szczepan Szadur-

ski. Tu on im fundowa kolegium z warunkiem, aby obsugiwali koció
z cudown statu Matki Boskiej bolesnej, w w. Lipce, w Prusach ksi-
cych. Jako w grudniu 1630 r. w klasztorze poaugustyaskim w Reszlu,,

otwarto rezydency ze szkoami niszemi, do których dodano 1633 r. hu-

maniora, 1647 r. retoryk, loik 1722 r., konAvikt szlachecki 1726 r. Po

mimo skromnego uposaenia, zamieniono rezydency na kolegium 1649 r.

Dwóch kaznodziei i tylu misyonarzy polsko-niemieckich, apostoowao
w Warmii i Prusach.

Prace te i szkoy doznaway kilkoletniej przerwy w wojnach szwedz-

kich i zarazach 1656 i 1703 r. Zakwity szkoy, gdy bisliup warmiski Jan

Szembek, wymurowa 1732—1740 roku nowy gmach dla kolegium i szkó,

które dostawszy si 1772 r. pod panowanie pruskie, przewloko swój byt

do 1780 r. W gmachu umieszczono gimnazyum pruskie.

§. 104. Kolegium (drugie) Najw. M. P. w Jarosawiu »na polu«.

1629-1773.

Fundatorka Jezuitów w Jarosawiu przy kociele w. Jana, ksina
Anna z Kostków Ostrogska, zaoya im w teme miecie drugie kolegium,

przy kociele Matki Boskiej »na polu* in area, który jako fili far}' nabya
1629 r. od pi-oboszcza jarosawskiego ukasza Rafaowicza, odstpujc mu
w zamian, za zgod biskupa, parafi Laszki. Uposaenia kolegium, prze-

znaczonego na 3 probacy ksiy, dokonaa córka ksinej Anny, Anna
Aloiza Chodkiewiczowa 1653 r., zapisem 5 wsi i wójtostwa, dla wojen je-

dnak dopiero 1662 r. rezydencya »na polu« zamieniona w kolegium. Roz-

poczt budow nowej okazaej wityni i gmachów, przerwaa wojna tu-

recka 1672 r., która rozproszya jarosawskich Jezuitów w róne strony Pol-

ski. Wreszcie 1678 r. otwarto 3 px-obacy.

Oprócz klsk wojny pónocnej, poar 1704 r. zniszczy pikn wi-
tyni; odbudowano j 1715 r., a z daru 100.000 zp. biskupa przemyskiego,

Aleksandra Fredry, pokryto miedzi.

Midzy licznymi ptnikami z szlacheckich i senatorskich nawet ro-

dzin, bywaa czsto królowa Marya Kazimiera, dziedziczka czci Jarosa-

wia, w towarzystwie ojca swego hr. d'Arquien, nuncyusza, biskupów; to

znów wraz z dziemi towarzyszya pobonemu królowi. Na wili w Gbo-
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kiej, gdy bawia duej, w liomuataci kolegium, gdy tylko dni kilka, ofia-

rowali jej gocinno Jezuici.

Dla ustawicznego napywu pobonych pielgrzj-mów, w wityni od-

bywaa si nieustanna misya, wic hetman Józef Potocki, wielki czciciel

N. M. P. »na polu*, powzi myl ukoronoAvania jej statuy, i ju otrzyma
u Klemensa XII potrzebne przywileje, gdy umar. Wykona ojcowski za-

miar syn Stanisaw, wojewoda kijowski. Koronacyi dopeni d. 8 wrzenia
1755 r. biskup przemyski, Wacaw Sierakowski, w asystencyi kleru, ma-
gnatów, szlachty, ludu, chorgwi hussaryi, puku piechoty z dziaami. Za-

koczya j 8-dniowa misya ludowa.

Rozrucliy wojenne 1764—1772 r., zachwiay bytem kolegium; obalio

go klemensowe brewe 1773 r. Ex-Jezuici, byo ich 32, schronili si na ra-

zie do XX. Reformatów i przyjació. Kolegium z kocioem stao pustk,

a je 1777 r. rzd austryacki odda 00. Dominikanom, w zamian za ich

klasztor w Bochni, zabrany na biura.

§. 105. Kolegium w Pisku, w województwie brzesko-litewskiem, dye-

cezyi uckiej. — Misye w Janowie poleskim, abiszynie i Turowie.
1630-1773.

Pisk nad Pin na Polesiu, w XVII wieku by miasteczkiem powia-

towem, siedzib starostwa, zaludniony przez Ru i ydów, garstk Pola-

ków i Tatarów, z cerkwi katedraln i kocioem farnym, ale bez szkó
adnych. Dla tych to szkó, pragn sprowadzi Jezuitów stolnik piski
Mikoaj Jelski, wybudowa kocióek, darowa dom 1630 r., ale mier uda-

remnia zamiar. Podj go nowy starosta piski, kanclerz Albrycht Stani-

saw Radziwi i z on Regin de Eisenreich, Bawark, fundowa nada-

niem kilku wsi 1682 r. rezydency pisk, zamienion 1638 r. w kolegium.

Szkoy nisze otwarto natychmiast, humaniora w rok póniej, retoryk
1638 r., loik 1646 r., wielk teologi dla kleryków jezuickich 1703 roku.

Kilku ksiy apostoowao w Piszczyznie, wyszukujc w lasach chaty

Rusinów.

Tymczasem ksi Albrycht murowa gmachy kolegium i okazay
koció w. Stanisawa biskupa i mczennika. Zanim je postawi, Kozacy
pukownika Nebaby zajli Pisk 1648 r. Poniewa Ru przystpia do nich

tumnie, wic wojsko litewskie pod rotmistrzem ukaszem Jelskim, zdo-

byM'Szy nie bez trudu miasto, wycio w pie Kozaków, ale i moc ludu.

Wród i-zezi i rabunków ciurów, powsta poar, który zamieni Pisk,
a z nim stare kolegium i kocióek w perzyn. I znów 1655 roku Moskwa
z Kozakami pucia cz Piska z dymem, zajmowaa go jeszcze 1657 r.

podczas zawieszenia broni.

Wtenczas to dwaj misyonarze, Szymon Maffon i Andrzej Bobola, wy-
prawili si na misy w strony Janowa, miasteczka Szujskich, gdzie od

lat kilku bya stacya misyjna. Dowiedziawszy si o tern Kozacy w subie
ksicia Rakoczego, najedcy Polski, pochwycili obydwóch i zamordowali

okrutnie Maffona w Horodku, Bobo w Janowie. Proboszcz janowslci Za-

leski, odwióz zwoki mczennika do wsi jezuickiej Duboi, skd przewie-
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ziono je do wspólnego grobu, w kociele piskim i tu one spoczyway
przez lat przeszo 40 w zapomnieniu. Wydoby je stamtd rektor Marcin

Godebski 1702 r., a hetman Micha Winiowiecki, uwolniony za przyczyna

mczennika Boboli z niewoli moskiewskiej, przybudowa do kocioa ka-

plic, na grobowiec dla niego, który hetmanowa kosztownie ozdobia. Od-

td rozpoczynaj si pobone pielgrzymki do grobu i starania Jezuitów

o beatyfikacy, uwieczone pomylnym skutkiem dopiero 1853 r.

Jeszcze na dwa zawody, 1660 i 1664 roku Moskwa i Kozacy zlupili

Pisk, koció i kolegium, które wykoczone zostay dopiero 1675 r. Po
30 latach spokojnej pracj^ w szkoach i na misyach, nastao pitnastolecie

srogich ucisków wojny pónocnej. Nareszcie odetchnito swobodniej 1720 r.,

kolegium piskie zakwito, naleao do najwikszych w Polsce, mieszkao
w nim 70 i wicej osób, midzy temi 10 profesorów, 3 misyonarzy. Jeden

przy kocióku w niadyniu, majtku jezuickim, w powiecie mozyr-

skim, drugi przy kociele farnym w Janowie, z fundacyi kasztelana troc-

kiego, Jana Kopcia, który 1678 r. legowa sum 20.000 zip.; trzeci na cae
Polesie. Kolegium utrzymywao aptek, szpital, burs ubogich i drukarni,

w której midzy innemi ksikami wytoczono 1735 r. Kazania Skargi.

Dwa jeszcze domy misyjne naleay do niego. W miasteczku abi-
szynie, w powiecie piskim, przy kociele farnym, z cudownym obra-

zem Matki Boskiej, zaoy dom misyjny dla 2 ksiy i szpital, ciwun tro-

cki Micha Eosochacki koo 1670 r., pomnoyli za fundacy 1673 r. Woj-
ciech Zieliski z córk Gedroiciow, legatem 2.000 zp. Jeden z misyona-

rzy dojedajc, obsugiwa kocióki w dobrach kolegium St oszanach
i Telec banach.

Prastary Turo w, stolica niegdy ksistwa, otrzyma misy 1631 r.

z fundacyi dziedziczki, Anny Aloizy z Ostrogskich Chodkiewiczowej, litór

uposaya lepiej koo 1720 r. hetmanowa Antonina z Waldsteinów Sapie-

yna. Na ruinach dawnego zamku postawili tu Jezuici koció, i praco-

wali w miecie i dawnem ksistwie tui-owskiem.

Po kasacie zakonu 1773 r. pikny koció w. Stanisawa w Pisku,
zamieniony na cerkiew soborn, gmach}' pojezuickie na mieszkanie dla wa-
dyki i kleru, cz mniejsza na szkoy podwydziaowe. Ivoció turowski

zosta filia farv w Dawidogrodku.

§. 106. Kolegium ksawero-owruckie, w województwie i dyecezyi ki-

jowskiej. — Misye w ytomierzu i Mozyrze. 1632—1773.

Równoczenie z piskiem, powstao drugie kolegium na Polesiu.

Fundowa je 1632 roku z swej ojcowizny. Jezuita Ignacy Jelec, w miaste-

czku I^sawerowie, które sam zaoy i z wsiami Litwinowicze i Bazar,

na uposaenie kolegium przeznaczy. Otwarto je jako rezydency 1635 r.,

dla ustawicznych jednak niepokojów od kup swywolnych Kozaków, ucieka-

jcych przed »chopieniem« Ukrainy, szkoy z retoryk wziy pocztek do-

piero 1647 rol^u, a ju w nastpnym roku, inkursya kozacka obrócia cae
miasteczko w j^erzyn. I'oddani rezydencyi skozaczyli si, i ukrywajcych
si u nich w Kalinówce, O. Stepocyusza i brata Panderkiewicza, wydali
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Kozakom iia mki i mier. Sam tylko O. Jelec powróci do zgliszczów

i skleciwszy mieszkanko, pozosta w Ksawerowie do 1654 r. Z nim znika

kolegium ksawerowskie. Dopiero w wier wieku póniej, na prob szla-

chty owruckiej, sejm 1678 r. pozwala, aby fundacya ksawerowska przenie-

sion zostaa »z midzy lasów w meditulium Polesia* do Owrucza, stolicy

powiatu i starostwa, gdzie jej pó góry na lioció i szkoy przeznacza,

a kolegium ma nosi nazw ksawero-owruckiego.

Jako w lat l%^ilka wybudowano w Owruczu kocióek, a przy nim

osiad 1682 r. jako misyonarz, O. Hieronim Eytmin z Ostroga; w trzy lata

póniej otwarto rezydency z szkoami niszemi, które, zamknite dla wojny

i poaru miasta od 1716— 1722 r., rozszerzone zostay 1726—1758 r. kur-

sem teologii moralnej dla kleryków kijowskiej dyecezyi, r. 1728 poetyk,

1764 r. retoryk. Wreszcie 1742 r., gdy przez kolonizacy i umiejtne go-

spodarstwo, dochody z dóbr podniosy si do 10.000 zp. rocznie, rezj^den-

cya zamieniona w kolegium. Nowe jego gmachy i koció murowa pocz
1753 r. rektor Kukliski, ale dla niszczcych zajazdów i procesów od zych

ssiadów, a potem dla rozruchów hajdamackich, budowa wloka si leniwo.

W kolegium mieszkao dwóch misyonarzy dla Polesia, trzech dla

Ukrainy. Take w ytomierzu zaoy misy dla 3 ksiy z kocioem,

kasztelan kijowski Kazimierz Stecki 1724 roku. Z misy i tej wyroso ko-

legium.

Drugi dom misyjny z szkoami niszemi, w powiatowem miasteczku

Mozy r ze, zaoony 1723 r.

Misyonarze tych domów, podlegali zrazu jurysdykcyi rektora ostrog-

skiego, potem owruckiego. W chwili zniesienia zakonu 1773 r. naleao do

kolegium tego 42 ksiy i braci. Koció zamieniony na far, w roku 1831

sta pustk, rozebrano go. W" gmachach pojezuickich szkoy podwydzia-

owe, oddane 1789 r. w zarzd 00. Bazylianów, zamienione po r. 1831 na

szkoy rosyjskie powiatowe.

ROZDZIA XIX.

Kolegia i domy za królów Wadysawa IV, Jana Kazimierza i Michaa

1634-1673.

§. 107. Kolegia w Nowogródku siewierskim, w województwie i dye-

cezyi czernichowskiej, i w Perejasawiu, województwie i dyecezyi

kijowskiej. 1636—1649.

Propaganda katolickiej wiary i cywilizacyi na kresach wschodnich

rzpltej, nakonia kasztelana kamienieckiego, starost nowogrodzkiego Ale-

ksandra Piaseczyskiego, do zaoenia kolegium w stolicy starostwa swego
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Nowogródku (Nowogrodzie) siewierskim, odzyskanym od Moskwy trakta-

tami 1616 i 1634 r. Na jego proby, Wadysaw IV nada Jezuitom opu-

szczony monaster bazyliaski Spasa z dobrami i 4 wsie, wycite z staro-

stwa nowogrodzkiego. Szlachcic modawski dysunita, podarowa wie Cze-

ciin, a starosta winnicki Adam Kalinowski, da wie Batoi prawem za-

stawnem na 20.000 zip.

Wic ju 1636 r. rezydencya nowogrodzka, otwarta z szkoami ni-
szemi, jedyuemi na cae województwo; r. 1645 otrzymaa tiumaniora i re-

toryk. Szeciu misyonarzy apostoowao w rozlegej Siewierszczyznie, ko-

lonizujcej si Litw i Polakami. Hojny fundator w.ymurowa obszernj^

koció, gmach szkolny ozdobi wie i zegarem, na bibliotek ofiarowa

1000 zp., wraz z burgrabi Wyszlem, zaoy burs muzyków i konwikt

szlachecki i umar prawie w chwili, gdy rezydency ogoszono jako kole-

gium, w padzierniku 1646 r. Niestety bunt Chmielnickiego rozgoni szkoy
i kolegium, Kozacy zajli 1646 r. Nowogród, wydalia ich stamtd ugoda
biaocerkiewska 1651 r., ale Moskwa Buturlina zdobj^wszy 1654 r. miasto,

ju go nie oddaa wicej Polsce.

Podobny los by wspóczesnego kolegium w Perejasawiu, mil od

Dniepru, zaoonego w dobie »chopienia kozaczyzny«, przez starost pere-

jasawskiego wojewod bracawskiego ukasza ókiewskiego 1636 r. Obok
nowego kocioa stana rezydencya z niszemi szkoami, zamieniona 1645 r.

na kolegium, w którem liczono take humaniorów. Miasteczko fundacyjne

Bubnow ufortyfikowano, postawiono kocióek. liilku misyonarzy Avyje-

dao corocznie na prac apostolsk, do obozów polskich, i na Zadnieprze,

nawracajc gównie skozaczonych lub poturczonj^h apostatów od wiary,

a take chopów dysunitów.

Alici w czerwcu 1648 r. czer kozacka opada i zupita Bubnow,

rozegnaa kolegium w Perejasawiu, zupia je, koció i grobowiec. Brata

Muchowieckiego odara z sukni, pobia i porania, drugiego, staruszka, Ma-
teusza z Przasnysza, zamordowaa, trzej inni Jezuici, ukrywajc si czas

jaki, zdoali w przebraniu chopskiem, z furmanami jadc3'^mi po sól do

Delatyna, dosta si do Kamieca. Koció i kolegium zamienione na mo-

naster czerców.

§. 108. Kolegium w Witebsku, w województwie witebskiem, dyecezyi

wileskiej. — Misye w Wieliu i Uwiacie. 1639—1773.

Fundator dwóch kolegiów, w Dynaburgu i Smolesku, waleczny wo-

jewoda smoleski Aleksander Gosiewski, zaoy trzecie, jako ex-voto za

zdobycie na Moskwie twierdzy Biaej w Smoleszczyznie, w obronnym

i zamonym Witebsku, w którym przed kilkunastu laty poniós mcze-
stwo w. Jozafat Kuncewicz i krwi swoj uyni rol serc Witebszczan

pod posiew unii. Z podarowanych sobie od Wadysawa IV latyfundyj

w Smoleszczyznie, 20-milowy pusty, ale yzn}' szmat ziemi i przysta na

Dwinie, przeznaczy na uposaenie rezydencyi, otwartej 1639 r., najprzód

dla pracy kapaskiej przy farze. Wasny koció wybudowano koo 1649 r.

i rozpoczto misy midzy Rusi dysunick, w tyme czasie otwarto szkoy*
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gramatyk i humauiora. Ale ju w listopadzie 1654 r. Moskwa Szereme-

tjewa zdobj^a i spalia Witebsk, 4 Jezuitów (2 ksiy i tyle braci) i moc
ludu, uprowadzia w niewol i na posielenie w gb carstwa, i gospodaro-

waa a do andruszowskieg'o pokoju 1667 r.

Dopiero wic nastpnego roku wskrzeszono rezydency witebsk
z szkoami, którym pi-z\'bya 1676 r. retoryka i bursa ubogich, i zamie-

niono na kolegium 1682 r. Wymurowa je z nowa nad i-zek Widb rektor

Walenty Hermanowski 1691 r. ; w 6 lat póniej otworzono aptek.

W wojnie pónocnej, car Piotr, mszczc si za przychylno Witeb-

szczan dla króla Leszczyskiego (zoyli dla jego Szwedów 9.000 talarów),

rozkaza Kozakom i Kamukom zupi, a potem spali do szcztu miasto

28 wrzenia 1708 r. Bezdomni Jezuici schronili si na swój folwark Zarze-

cze, rektorowie Maciej Kownacki i Stan. Dybkowski zabrali si w r. 1713

i 1717 do budowy nowego domu i kocioa w. Józefa, który dziki hoj-

noci kasztelana witebskiego Marcyana Ogiskiego i ony Teresy z Brzo-

stowskich, a take szlachty witebskiej, wykoczono piknie i konsekro-

wano 1731 r.

W nowym gmachu szkolnym, zaprowadzono 1738 r. kurs loiki, który

zamieniono z czasem na kurs teologii moralnej, a dwaj ksia Jezuici, bra-

cia Ignacy i Stefan uskinowie, zaoyli 1756 r. z ojcowizny seminarium

dla ubogiej szlachty. Zniszczy je, równie jak kolegium i koció, dwu-
krotny 1757 i 1761 r. poar miasta. Odbudowan wityni otwarto 1765 r.

omiodniow misy pokutn.

W kolegium mieszka stale misyonarz kresowy ad oras Moscopiae

z fundacyi 1673 r. hetmana w. 1. i starosty uwiackiego Michaa Paca.

Ten dojedajc, apostoowa w miasteczkach nadgranicznych, W i e 1 i u
i Uwiacie.

Pierwszym rozbiorem Polski, Biaaru dostaa si pod panowanie Ko-

syi, dlatego pomimo kasacyjnego brewe 1778 r., kolegium witebskie oca-

lao a do banicyjnego ukazu Aleksandra I r. 1820.

§. 109. Kolegium w Kownie, w województwie trockiem, dyecezyi wi-

leskiej. — Misya w Kiejdanach. 1642—1773.

Trzej bracia Wijuk Kojaowicze, herbu Kociesza, Wojciech, Kazi-

mierz i Piotr, obywatele kowiescj", potem Jezuici, zaoyli z swej ojco-

wizny, najprzód misy w Kownie, zamienion 1646 r. na rezydency,

r. 1653 na kolegium, uposaone dostatniej 1699 i 1730 r. dziedzicznemi

wsiami przez trzech Jezuitów, Jana Stegwi Laudaskiego, Jdrzeja Mo-
dzianowskiego i Kazimierza Puszyskiego. T icie juzuick fundacy,

wzbogacili nadaniem 4 dóbr ziemskich Piotr Szukszta, pastwo Marcinowie

Piadzewscy i król polski Micha.

Szkoy nisze otwarto 1648 r., humauiora, retoryk i filozofi 1650

—

1653 r., burs ubogich fundowa 1650 r. Piotr Szukszta. Ksia pracowali

zrazu przy farze, potem w wasnej liaplicy b. Stanisawa Kostki. Alici

1655 r. Moskwa z Kozakami zdobywa i pali Kowno, kaplic i kolegium.

Na tern koczy si pierwsza jego doba.
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Roku 1660 rozpoczyna si druga, odbudowaniem drewnianej kaplicy

i rezydencyi i otwarciem 1664 r. szkó niszych. Przybya im 1666 r. poe-

tyka, 1678 r. retoryka, 1725 kurs filozofii. W kocióku b. Stanisawa,

mówi kazania polskie i litewskie, czasem i niemieckie; dwaj misyonarze

apostouj w powiecie kowieskim. Rezydencya od 1702 r. nosi nazw ko-

legium rozpoczteg'0, ale dla podcitej wojn pónocna i innemi klskami
fortuny, dopiero 1761 r. zamieniona na kolegium. Ju te wicerektor Ka-

zimierz Przeciszewski i dwaj nastpcy, dwignli 1750 — 1759 r. pikny ko-

ció w. Stanisawa Kostki z kamienia i cegy, a rektorowie Tomasz Kar-

wacki i Franciszek Paprocki, wymurowali 1761— 1768 i*. obszerne gmachy
kolegium.

Naleaa do niego misya w Kiejdanach, dyssydenckiem miaste-

czku Radziwiów biraskich. Dla oporu kalwinów, nie móg staej misy i

zao3'^ Krzysztof Zenowicz, starosta oszmiaski, jak tego pragn, 1703 i'.

Wic dojedajc z Kowna, pracowali misyonarze w Kiejdanach; dopiero

1747 r. otwarto dom misyjny z kociókiem, w którym, równie jak w fa-

rze, mówili polskie, litewskie i niemieckie kazania, a przytem obsugiwali

kaplic w Opitookach.
Brewe Klemensa XIV znioso 1773 r. t misy i kowieskie kole-

gium, w którem umieszczono szkoy podwydziaowe. Pikny koció poje-

zuicki, przez lat 50 studencki, zamieniony zosta 1824 r. na cerkiew farn,

potem 1843 r. na katedr prawosawn.

§. 110. Rezydencya w Chwastowie (Faustowie), w województwie i dye-

cezyi kijowskiej. — Zamieniona w kolegium kijowskie. 1620—1648.

. Ju 1620 r. biskup l^ijowski Bogusaw Radoszewski, sprowadziwszy

Jezuitów misyonarzy do Kijowa, chcia im fundowa kolegium, ale oni

wobec burzliwoci ywiou rusko-kozackiego, woleli mie dom w Chwa-
stowie, Cichem biskupiem miasteczku 6 mil od Kijowa.

Dostatnio uposaon miasteczkiem Konotopem i 3 wsiami rezyden-

cy, otwarto 1623 r., w dwa lata póniej dano pocztelv szkoom, którym

przybyy 1627 r. humaniora, 1638 r. retoryka. W dobie schopieniac koza-

czyzny, gd}- uciszyo si nieco w Kijowie, Jezuici chwastowscy przenosz

ca fundacy do prastarej stolicy Rusi, i udaremniwszy wszelkie zabiegi

metropolity Mohiy, w wrzeniu 1647 r. otwieraj kolegium kijowskie

z szkoami i retoryk. Utorowali sobie do tego drog trzydniow 8—11

czerwca 1646 r. rozmow (collouium) o pochodzeniu Ducha w. O. Cicho-

ckiego z rektorem mohylaskiej akademii Innocentym Gizelem, wobec

licznej szlachty i uczonej publiki ruskiej; z profesorami te akademii i dys-

unitami zachowali zgodne stosunki.

Nie trwao to dugo; bunt Chmielnickiego zmusi Jezuitów do roz-

puszczenia szkó i zamknicia kolegium w lecie 1648 r. Fundacy chwa-

stowsko-kijowsk przyczono do uposaenia kolegium owruckiego.
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§. 111. Jezuici w Prusach Ksicych. — Misya w w. Lipce. 1639—1780.

Pax perpeiua, pokój midzy królem Zygmuntem law. mistrzem

Krzyaków, Albrechtem brandenburskim, w Krakowie 9 kwietnia 1525 r.

zawarty, nie zabezpieczy katolikom w nowo utworzonem ksistwie pru-

skiem wolnoci religijnej, dla tego, e król uwaa spraw katolicyzmu

w Prusiech za przepada. Przez 80 lat katolicy w ksistwie pruskiem, po-

zbawieni byli kocioów, kapanów i nietylko publicznej, ale prywatnej

suby boej, bez adnego protestu ze strony królów i rzdu polskiego.

Dopiero Zygmunt III w pakta z elektorem brandenburskim, Joachimem

Fryderykiem 1603 r. i Janem Zygmuntem 1611 r., woy zupen wolno
religii katolickiej w Prusach ksicych, bezpieczestwo kaplic i kocioów
i dwa kocioy katolickie z probostwem w Królewcu. T sam tolerancj^

dla katolików, zastrzeono w traktatach welawskim i bydgoskim 1657 r.

Wykonanie tych paktów ze strony ksit, potem królów pruskich,

nigdy nie byo szczere ani zupene. Speniali je o tyle, o ile strach przed

królem, sejmami i odwetem katolików, zwaszcza studentów jezuicl^ich na

protestantach w Polsce ich zmusza, albo co wpywy królowej Ludwiki

Maryi i biskupów warmiskich na nich wymogy.
Ale i z tej mizernej tolerancyi korzystali Jezuici brunsberscy, któ-

rzy ju od 1570 r. pi^acowali po cichu na pograniczu Prus i Brandenburgii,

po roku za 1611 otwarcie usadowili si w w. Lipce, Królewcu i Tyly,
i z tych placówek rozpuszczali misyonarskie zagony na cae ksistwo.

Mieli do tego legaln podstaw w paktach 1611 r., ale ksita i rzd pru-

ski uwaali to za ask wyebran, wic tj^siczne wznawiali trudnoci,

wydawali co chwila zakazy, dekreta nawet banicyjne, do czego ich podju-

dzali superintendenci i pastorowie. Jezuici, zrcznie omijajc lub odpierajc

ataki pruskie, nie prowokujc jednak zuchwaoci, wytrwali na zajtych

raz stannicach, a im brewe Klemensowe zej z nich kazao.

Domu misyjnego w. Lipki (Sa c r o 1 in d a), na pograniczu Prus

i Warmii, ten by pocztel-c. Ju od 1380 r. w. Lipka synna cudownym
obrazem M. B. Bolesnej, bya miejscem pobonych pielgrzymek z Prus,

Warmii i Kujaw. Apostata, ksi pruski Albrecht, odar 1526 r. kocióek
ze sreber, zrówna z ziemi, postawi kaza szubienic dla tych, którzyby

jeszcze pielgrzymowa tu chcieli. Pielgrzymki pomimo to nie ustaway.

W XVII wieku wacicielem Lipki by pan von Groeben, protestant, który

umar katolikiem 1649 r. Od niego to, przy pomocy Zygmunta III, który

w tej sprawie pisa listy do ksicia i regentów królewieckich, naby Lipk
1619 r. Szczepan Szadurski, sekretarz królewski, wybudowa kocióek,
a chcc wskrzesi kult cudownej Matki Boskiej, odda w. Lipk z uposa-

eniem kapitule warmiskiej na wasno, zarzd za jej i obsug powie-

rzy Jezuitom, którym gównie dlatego zaoy l<:olegium w Reszlu.

Dla wojny szwedzkiej 1626 r. i trudnoci z rzdem pruskim i kapi-

tu warmisk, dopiero 1639 r. Jezuici objli w. Lipk. Zasyna wnet
jako miejsce ask N. M. P., pielgrzymek pobonych i licznych nadzwyczaj-

nych nawróce. Wojna szwedzka rozegnaa 1656 r. misy w. Liplti, ko-

ció przez 2 lata sta zamknity, wnet ednak powrócia jej wietno.
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Z ofiar i jamun caej Polski, dwignito 1688—1702 r. wspania wity-
ni z dwoma wieami i kolumnad, ale dla wojny pónocnej, wewntrzn
jej ozdob i malowanie wykoczono dopiero 1714—1730 r.

Rzd pruski mia szczer ochot zamkn misy w. Lipki, która

corocznie rozsyaa ksiy do 10 miasteczek staropruskich z sowem Boem
i naboestwem, a w wityni olbrzymiej utrzymywaa jak rok dugi, nie-

ustajc misy Nie zamkn jednak, nie tyle z obawy przed królem pol-

skim, jak przed studentami jezuickimi, aeby ci w odwecie za w. Lipk,

nie poburzj^li protestanckich zborów na Litwie i nie wygnali ich mini-

strów. Pozostali wic Jezuici misyonarze, hylo ich 6—8, przy w. Lipce,

a do 1780 r., potem jeszcze jako ex Jezuici a do 1816 r., w którym za-

mieniona na probostwo wieckie z wikaryuszami. Warmiski biskup Thiel,

pragnc podnie okazao odpustowego miejsca, stara si przed kilku

laty u rzdu o sprowadzenie do w. Lipki Benedyktynów niemieckich, ale

rzd, z obawy sn wzmocnienia katolicyzmu w Warmii, otoczonej jak wy-

spa na morzu protestantami, odmówi pozwolenia.

§. 112. Dom misyjny w Królewcu w Prusach Ksicych, dyecezyi

warmiskiej (sambieskiej). 1650—1780.

Na mocy paktów 1603 i 1611 r., stan w stolicy Prus ksicych
skromny koció parafialn}" 1616 r. dla katolików miasta i caego ksistwa.

»Pleban« Joachim Milovius, nie mogc z dwoma wikaryuszami podoa
pracy, zawezwa 1634 r. dwóch Jezuitów Tomasza Klage i Krzj^sztofa

Szenka do pomocy, ale ju 1635 r., wskutek jak si zdaje reklamacyi pru-

skiego rzdu u króla Wadysawa IV, odwoa ich prowincya czycki.
I znów 1647 r. dwaj Jezuici, Agejson i Hempel, pomagaj plebanowi Wolf-

begkowi w duszpasterstwie; zastpili ich w pracy 1650 r. Jezuici Radau
i Zieniewicz. Aby dorywcze misye zamieni w sta uorganizowan prace,

ofiaruje 1650 r. królowa Ludwika Marya 500 zp. rocznie na dom misyjny

(pacia t sum tylko do 1654 r.), wstawia si do biskupa warmiskiego
Wacawa Leszczyskiego, król za do ksicia i do plebana, i w sierpniu

1650 r. dom »misyonarzy JM. Króla Polski i Szwecyi< dla Prus ksicych
w Królewcu otwarty.

Ksi odmówi im drugiego kocioa, wic pracowali przy farze,

mówic kazania niemieckie, na które przychodzili profesorowie i studenci

akademii królewieckiej, polskie, potem i litewskie dla roboczej gównie
ludnoci; odwiedzali pilnie chorych katolików i winiów, otworzyli szkók
katolick dla polskich i niemieckich dzieci. Podczas zarazy 1653 r., gdy
pastorzy protestanccy z rodzinami powymykali si z miasta, pozostali je-

dni Jezuici. O. Kuhn umar na posudze chorych, O. Radau postawi dla

nich namioty, urzdza pogrzeby, zaj si sierotami. Zjednao to Jezuitom

wielki mir, w szpitalach przyzywali ich protestanci do oa miertelnego.

W nastpnym roku otwarli konwikt dla zamoniejszych uczniów, O. Arent,

filolog, by jego prefektem i profesorem.

A tu wojna szwedzka 1655 r., nagnaa do Królewca moc senatorów,

szlachty ale i ubogich ludzi, chronicych si przed grabie Szwedów. Za-
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jli si nimi, przy pomocy plebana i katolików, Jezuici szczerze, 80 ubo-

gich ywili przez czas duszy. Predykanci zato szczuli przeciw nim gmin
miejski, i 5 czerwca 1656 r. rzuci si do rabunku kocioa i domów pol-

skich przybyszów. Ksi ukara mierci hersztów grabiey, zabrane sre-

bra i rzeczy kaza zwróci, ale umyli Jezuitów wygna z Królewca. Za-

chcay go do tego stany pruskie, ministry i cz profesorów królewie-

ckiej akademii, przeciwna synkretyzmowi, czyli unii trzech wyzna, kato-

lickiego, kalwiskiego i luterskiego swych kolegów, którzy znów z Jezui-

tami trzymajc, przechodzili oni i ich studenci na katolicyzm. Take wród
wyksztalceszych protestantów objawi si zwrot podobny.

Rzd pruski, nie rad z tego, uy intrygi ex-franci8zkanina, Jana

z Schauenburga, który odwdziczajc si Jezuitom w K^rólewcu, za kilko-

miesiczne pielgnowanie podczas cikiej choroby, wrczy mu 1676 r.

memorya: Modus expellendi Jesuitas nus Koenigsberg, a midzy motywami
wypdzenia byy te: agitacya przeciw udzielnoci Prus i mania nawra-

cania na katolicyzm (ProseliUnmachereiL Nie dosy tego. Ex-mnich, podro

biwszy dokumenta, otrzyma nominacy z Rzymu na plebana królewie-

ckiego, i aby tem snadniej wysadzi Jezuitów, szkalowa oddanych im ka-

tolików i plebana Lettaua przed rzdem. Dowiedziawszy si o tem król

Jan III, zada od regenc3'i królewieckiej wydania intryganta, ten jednak

ostrzeony wczenie, czmychn na Pomorze. Wtenczas rzd pruski zwró-

ci si do biskupa warmiskiego Michaa Stefana Radziejowskiego, aby Je-

zuitów z Królewca odwoa. Po stronie rzdu stana kapitua warmiska,
krom kanonika Burzeskiego. Biskup zjecha 1683 na wizyt pastersk do

Królewca, a przekonawszy si o zbonej pracy Jezuitów, napisa do ele-

ktora, ksicia pruskiego: »winnic t kwitnc z wielkiem uczuciem we-

wntrznej radoci zwiedziem*. Mimo to regencj^a postanowia wygna Je-

zuitów. A tu nadchodzi do niej petycya z d. 17 marca 1685 r. z Wilna,

od superintendenta Sautena, seniorów i gminy dyssydenckiej, aby na miy
Bóg zostawiono Jezuitów króleAvieckich w spokoju, inaczej dyssydenci wi-

lescy, a nawet i litewscy padn ofiar odwetu studentów jezuickich. Ar-

gument skutkowa, przez lat z gór 30, Jezuici uywali wzgldnego spo-

koju w Prusach.

Królewiec podczas wojny pónocnej sta si schronieniem dla bisku-

pów, senatorów, szlachty, pa monych i Jezuitów brunsberskich, uchodz-
cych przed srogoci szwedzk i polszcza widocznie. Praca Jezuitów w ko-

ciele i po domach polskich potroia si. Powtórzyo si to na wiksz
jeszcze slial 1735—1736 r., gdy król Leszczyski, uszedszy z Gdaska,
przemieszkiwa na zamku królewieckim z licznem gronem swych zwolen-

ników. Powicenia swego dla protestantów nawet, zoyli dowód Jezuici

podczas zarazy 1709 i 1710 r. mierci dwóch swoich, Wawrzyca Gostow-

skiego i Jdi-zeja Brandta. Przez szereg lat urzdzali ruchom misy po

wsiach na 8 mil w promieniu i po miasteczkach, Fischhausen, Pilawa,

Fryld. Do ich konwiktu posyali synów protestanci, a gdy regencya im
zabronia, powsta krzyk o to, stany pruskie domagay si 1684 r. zniesie-

nia zakazu, bo ogranicza prawa rodzicielskie. Król pruski Fryderyk I za-

cz znów (1709) przcmyiwa nad wypdzeniem Jezuitów z Prus, sti-aszy

ich dekretami banicyjnymi i dokucza w wieloraki sposób.

J£;UICI w POLSCE. 15
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Zdaje si, e dla umniejszenia tych dokuczliwoci, mis3'onarze figu-

rowa poczli okoo 1720 r. wobec rzdu jako wikaryusze plebana. Nawrócenia

protestantów powtarzay si czsto, rzd przeladowa konwertytów, wic bi-

skup warmiski Teodor Potocki zaoy dla nich 1722 r. osobnj'^ dom przy

kolegium brunsberskiem. Srogi wyrok toruski 1724 r. poruszy studentów

i gmin, i wpadli do kocioa, lvrzyczc i zorzeczc; idcych ulic Jezui-

tów zniewaali; regencya Icazaa zamkn 3 szkóki katolickie i konwikt.

Take Fryderyk II ograniczy misye jezuicliie do naboestwa »w izbie

przy drzwiach zamknitych*, ale w w. Lipce i Królewcu nie kad zapory

ich gorliwoci.

Poar dzielnicy Sackheim 11—13 listopada 1764 r. zniszczy koció,

plebani i 7 domów nalecyci do mis\'i. Król nie da pienidzy na odbu-

dowanie wityni, pozwoli jednak plebanowi i prowizorom na zbieranie

skadek, z których 1769—1777 r. wymurowano koció nowy. Jezuici z ja-

mun zebranych w Polsce, odbudowali 1772 r. rezydency i 4 domki i pra-

cowali jako wikaryuszowie plebana Szmida do 1780 r., w którym ogoszono
im kasacyjne brewe.

§. 113. Dom misyjny w Tyly, na Litwie pruskiej, dyecezyi sambie-
skiej. 1709-1780.

Tyla nad Niemnem, zrazu wie i zamek krzyacki, od 1537 r. mia-

steczko protestanckie, z garstk katolików z mudzi i Litwy, nie miaa
katolickiego kocioa, tylko dziedzice podmiejskiej wsi Santainen, Dor-
gowscy, wybudowali 1663 r. spor kaplic jako grób familijny, a gdy si
ta zawalia, naprawiono j 1692 r. dodawszy dwa domki, dla kocielnego

jeden, drugi dla dojedajcych misyonarzy. Byli nimi Jezuici z Królewca

i Kro; kanonik warmiski Stanisaw Siemaszko uposay misy dwoma
wsiami na Litwie. Na razie biskup warmiski Zauski da dla Tyly ple-

bana, Koestlinga, ale 1707 r. powoa go na probostwo w Seeburgu, a ko-

cioelc w Tyly z domkami powierzy dwom Jezuitom prow. litewskiej.

Tu oni mówili kazania po litewsku, niemiecku i po polsku, i opatrywali

potrzeby duchowne katolików w Lobiawie i Bagnecie, i 150 onierzy hu-

zarów w Instruciu.

Trzy razy, 1725, 1732 i 1738 r., wyda król pruski Fryderyk Wil-

helm, na nich banicyjne wyroki, ale biskupi warmiscy, Krzysztof Szem-

bek i Teodor Potocki, zasonili ich swoj powag. Owszem, Jezuici uzyskali

pozwolenie królewskie na budow nowego kocioa swN^m kosztem i 1742 r.

powicili kamie wgielny. Niestety, podstaroci tylycki Falk, wyrobi to

w regencyi, e nowy koció mia by oddany Augustyanom lub Bernar-

dynom, ale nie Jezuitom, a król Fryderyk II zadecydowa 1744 r.: »przy

nowym kociele w Tyly niech nie bd Jezuici*. Wic oni, wyprowa-
dziwszy fundamenta nad ziemi, zaniechali budowy i pozostali przy starej

kaplicy Dorgowskich, prywatn sw szkók zamienili 1747 r. na szko
katolick publiczn i po dawnemu pracowali dla 10.000 katolików, wród
cigych dokuczliwoci pruskiego rzdu, od których okupacya Tyly przez

Rosyan 1757—1758 r. daa im niejakie wytchnienie.
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Wskutek kasacyjnego brewe 1773 r., wsie fundacyjne na Litwie za-

braa komisya na fundusz edukacyjn^^, Jezuici tylko yli »o ebranym
chlebie* a do swej kasaty 1780 r., a jako ex-Jezuici do 1803 r.

§. 114. Kolegium w Drohiczynie podlaskim, dyecezyi uckiej. 1653—1773.

Do poowy XVII w. województwo podlaskie nie miao szkó wa-
suycli. Wic szlacita nalegaa na proboszcza w Droiiczynie, stolicy woje-

wództwa, Jdrzeja Potrykowskiego, aby sprowadzi Jezuitów, co te 1754 r.

uczyni. Wsparli go groszem proboszczowie ssiedzi. Zaleski i Czarnocki,

i wojewoda podlaski Emeryk Mleczko (da 15.000 zip.) i ju zabierano si

do otwarcia szkó, gdy wojna szwedzka, zupienie i spalenie miasta przez

bandy Rakoczego 1657 r. i przez Moskw 1660 r., odwloko fundacy
drohick.

Dusz jej by O. Jan Zawlicki. On to wyjedna u proboszcza Potry-

kowskiego i biskupa uckiego Jana Wydgi, e probostwo drohickie z ko-

cioem i uposaeniem oddano Jezuitom 1661 r., co zatwierdzili sejm i ki'ól

1661 r., papie 1667 r. On wyszuka dobrodziejów i otworzy 1667 r. szkoy

nisze, którym przybya 1674 r. poetyka, 1683 r. retoryka, 1700 r. konwikt

dla ubogiej szlachty, 1713 r. kurs teologii moralnej naprzemian z kursem

filozofii. Rozrzucona a liczna parafia drohick dostarczaa icie misyonar-

skiej pracy; w dobrach jezuickich istniay 3 stacye misyjne. Z rónych
ofiar szlachty, midzy temi 20.000 zp. od Jezuitów Stanisawa Wilczew-

skiego i Aleksandra Zardeckiego, 10 000 od Jerzego Szczanieckiego, który

pod Czarnieckim wojowa. Jezuici wymurowali 1696—1709 r. wasny ko-

ció, zakupili dobra Rud}^ a wie Draniewo wzili w emfiteuz. Nie-

szczcia jednak wojny pónocnej, zaraza 1714—1715 r., na któr 4 Jezui-

tów, suc chorym umaro, przemarsze i grabiee wojsk rónych a do

1717 r., wpdziy rezydenc^^ drohick w tak bied, e sejmik mielnicki

co lat kilka uchwala podatek na ozdob kocioa, konsekrowanego 1723 r.,

napraw budynków i wymurowanie nowego kolegium.

Popularny u szlachty rektor Szczepan Kuczyski, podniós w dobie

szczliwoci saskiej* gospodarstwo rolne, w Dziatkowiczach, Lizie nowej

i Rudzie; naby za 14.000 zp, dobra Solniki i zamieni 1747 r. rezydency
drohick na kolegium. Pomylno jego zamcay ustawiczne procesy

o zajazdy i granice, i rozruchy z powodu konfederacyi barskiej.

Po kasacie 1773 r., pojezuickie gmachy z kocioem, objli Pijarzy,

na nowicyat i podwydziaowe szkoy. Przy farze pozosta ex-Jezuita (osta-

tni rektor) Jan Stankiewicz jako proboszcz a do mierci 1792 r.

§. 115. Kolegium w Poszawszu na mudzi dyecezyi mudzkiej. — Misya
w Szadowie. 1654—1773.

Skarbnik litewski Stanisaw Bejnart, bdc bezdzietnym, fundowa
Jezuitom w swem Poszawszu kolegium 1654 r., nadawszy je wil Bernato-

wicze i 6 wsiami w powiecie lidzkim i rosieskim, co zatwierdzia konsty-

15*
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tucN^a sejmu 1659 r. Superior nowej osady, Jan Odachowski, otworzy szkoy
nisze 1655 r., przerwane dla wojny szwedzkiej, i spalenia domu przez

piorun, wskrzesi 1658 r. i erygowa kolegium. Zupia je Moskwa 1660 r.,

zniszczy poar miasta 1666 r.

Odbudowano je, koció i szkoy, którym przybywa 1676 r. poetyka,

1686 r. retoryka, przez lat kilka kurs teologii dla kleryków dyec. mudz-
kiej. Wojna pónocna i zaraza 1710 r., której ofiar pado dwóch ksiy,
4 braci, suc chorym, i ^U ludnoci wiejskiej, zrujnowaa fortun kole-

gium poszawskiego. Poprawiy j spokojniejsze lata, zapis dwóch wiosek

i drobne legata, i ju rozpoczto murowanie wielkiego kocioa, gdy Mo-

skwa w wojnie sukcesyjnej zniszczya dobra, poddana ludno ucieka

Av lasy.

Dopiero wic 1737 — 1759 r. ukoczono koció, przerobiono gmach
szkolny i kolegium, któi-e dostarczao misyonarzy dla Kurlandyi i dla mia-

steczka starnciskiego Szadowa. W latach 1705— 1769 istnia tu dom
misyjny z szkol gramatyki i syntaksy, zamknit 1757 r. Take w do-

brach kolegium Lewkiszkach i Europie czyli G i e j s z y s z k a c h,

pobudowano kocióki z stacyami misyjnemi.

Po kasacie kolegium poszawskie przerobiono na dom mieszkalny,

szkoy zamknito, koció rozebrano 1840 r.

§. 116. Kolegium w Misku, w województwie miskiem, dyecezyi wi-

leskiej. — Misya w Boni (1657—1773). — Rezydencya w Midzyrze-
czu, w województwie i dyecezyi poznaskiej. 1660—1773.

Bardzo nie w por, bo w sam wojn moskiewsko-kozack 1657 r.,

zabra si do fundowania kolegium i szkó w Misku, biskup smoleski

Hieronim Sanguszko. Kupi Jezuitom dom na Wysokim Rynku w miecie,

przeznaczy 70.000 zp. na utrzymanie, ale po jego prdkiej mierci rodzina

wypacia tylko 7000 zp. Zreszt wojna spustoszya dom misyjn}'^ 1662 r.;

otwarto go 1672 r., waciwa jednak fundacya przez biskupa Sanguszk
napoczta, przez wojewod trockiego Marcyana Ogiskiego i on Izabel

Hlebowiczówn, take przez kasztelana trockiego Cypryana Brzostowskiego

i on Rachel Rajock, uzupeniona, przypada na r. 1683, w którym j
te sejm zatwierdzi.

Od 1685 r. dom nosi nazw rezydencyi, od 1714 r. kolegium. Szkoy
nisze otwarte 1672 r., otrzymay 1686 r. poetyk, retoryk i burs ubo-

gich, 1729 kurs filozofii.

Superior Cypryan Kuszowski, postawi z drzewa nowe kolegium, za-

cz murowa 1700 r. wielki o dwóch wieach koció, który dokoczy su-

perior O. Antoni Brzostowski, syn Cypryana, a brat Konstantego, biskupa

wileskiego, z wasnych zasobów i ofiar szlachty miskiej. W wojnie pó-

nocnej 1708 r. opadli go, upic rezydencya, Kamuki i zbili batogami;

w Slepiance, wsi jezuickiej, opadli go Kozacy i rozpalonemi blachy przy-

piekali boki, aby wskaza, gdzie ukryte skarby, których nie byo. Ustawi-

czne zajazdy, procesa i przemarsze wojsk 1734—1736 r. nkay kolegium.
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Naleaa do niego przez jaki czas misya w Boni, wsi jezuickiej

nad Citewk, któr dla dwóch misj^onarzy na województwo miskie, fun-

dowa 1739 r. z swej ojcowizny Jezuita Józef Baka, autor znanego poematu

»o mierci«, std nazwa missio Bkana. On te byl jej mss^onarzem staym
przez lat dziesitki.

Po zniesieniu zakonu 1773 r., ex-Jezuici pozostali przy szkoach, za-

mienionych na podwydziaowe, koció obrócony na far, 1799 r. na kate-

dr nowej dyecezyi miskiej, zniesionej ukazem 1869 r.

Z Biaej Rusi przeniemy si do Wielkopolski, nad zachodni granic
rzpltej, do Midzy rzecz (Meseritz) protestanck. prawie miasteczka, gdzie

1660 r. osadzi Jezuitów gorliwy biskup poznaski Wojciech Tholibowski,

najprzód jako misyonarzy farnych. Wic odda im ambon, dwa otarze,

dwa konfesyonay i osobn zakryst^^, a na utrzymanie naznaczy kapita

20.000 zip. i ordynary od proboszcza. Król Jan Kazimierz nada im 1661 r.

tytu smsyonarzy królewskich*, aby mogli apostoowa take w Branden-

burgii. Roku 1662 otwarli szkoy nisze.

Po mierci jednak Tholibowskiego 1665 r., rozazi si pocza misya

dla niechci proboszcza i magistratu. Wic j zwinito 1676 r., sporadycznie

tylko Jezuici poznascy pracowali w Midzyrzeczu. Trwao to do 1696 r.,

w którym opatrzy im mieszkanie starosta midzyrzecki Przyjemski, poda-

rowawszy' sw jurydyk w miecie. Kasztelanowa pocka Katarzyna z Kra-

siskich Gbicka, wdowa po Stefanie, kupia dla nich za 4.000 zp. folwark

podmiejski, i bya sta dobrodziejk. Syn jej wreszcie Jan Gbicki, kaszte-

lan nakielski, wybudowa rezydency, szkoy i koció z pruskiego muru.

Powtórne otwarcie rezydencyi midz3a-zeckiej wypada na r. 1714, szkó
niszych na r. 1719, humaniorów i retorylii na r. 1734; nauk jzyka nie-

mieckiego wprowadzono 1760 r.

Wikszy nacisk kadziono na misye, zwaszcza na pograniczu lska,
Brandenburgii i Pomorza pruskiego, a take szwedzkiego, gdzie nawet
w prywatnej izbie katolikom zbiera si na naboestwo zabroniono. Wo-
jewoda rawski Stanisaw Wincenty Jabonowski z on Dorot Broniszówn,

od 1745— 1756 r. utrzymywali 2 misyonarzy pogranicznych, a pan na Zb-
szyniu, Garczyski, 1764 r. przeznaczy dla nich 100.000 zp , aby corocznie

6 wielkich misyj ad poenitentiam na pograniczu gosili, w niedziele za
i wita, aby okoliczne l<aplice i filialne kocióki obsugiwali.

Trwaa ta zbona praca do kasaty 1773 r. Dom i realnoci pojezui-

ckie nabyo miasto, szkoy zamlinito, koció oddano bisl^upowi; porysowa
sie, wiec go rozebi*ano.

§. 117. Prace Jezuitów w Kurlandyi. — Misye w Szoenbergu i Mita-

wie. 1669-1773.

»Pakt poddania si« ex-mistrza IMieczowniliów Gotarda Kettlera kró-

lowi polskiemu 1561 r., nie zapewni wolnoci religijnej katolikom w Ivur-

andyi, owszem zabrano im ostatnie 3 kocioy, zamknito 9 kaplic i 3

szkóki i zmuszono uczszcza do zborów i szkó protestanckich. Dopiero
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1616 r. król Zygmunt III, zatwierdzajc »form rzdu i statuta Kurlaudyi*,
zapewni tolerancy religijn dla katolików, ksi kurlandzki Fryderyk
Kettler wystawi dla nich koció w stolicy swej Mitawie 1630 r., i drugi
w Goldyndze 1640 r. Jezuici jak przed 1616 r. pokryjomu, tak teraz otwar-
cie, jako pomocnicy obydwóch proboszczów, a potem od 1654 r. jako »mi-
syonarze królewscy*, apostoowali w Kurlandyi, w której w XVII w. mieli

znaczne posiadoci panowie z polskich Inflant.

I wanie 1660 r, kasztelan inflancki Wadysaw Berg de Carmel,
w dobrach swych w Kurlandyi Schoenberg, zaoy misy Jezuitów,

oddawszy im koció farny i probostwo, a sejm warszawski 1667 r. za-

twierdzi t fundacy. W wier wieku póniej 1692 r., otwarli Jezuici

stacy misyjn przy farze mitawskiej. Podczas zarazy 1710 r. pado ich 4
na posudze zapowietrzonym. Patrzc na to wieo nawrócony kupiec mi-

tawski Franciszek Dorle, ofiarowa misyi 291.726 tynfów, z których supe-

rior Jan Fook naby dobra Laukszoda, postawi rezydency w Mitawie,

pikny koció w Schoenbergu. Co wicej, oficya mitawski, Jerzy Aloizy

Zyberk, pierw nim zosta Jezuit, odda za zgod biskupa i papiea, ko-

cioy i probostwa w Mitawie i Goldyndze Jezuitom prowincyi litewskiej,

a ju 1712 r. superior Fook otworzy w Mitawie szkoy, gramatj^lc i hu-

maniora, wybudowa liapic w dobrach rezydencyi Bowsk (Bausk) nad
Musz. Nastpca jego Kraut, postawi nowe budynki dla rezydencyi i szkó,

otworzy 1717 r. szkoy w Schoenbergu, w czem mu dopomaga kanclerz

ksinej kurlandzkiej Anny, ucze niegdy Jezuitów i przez nich nawró-

cony katolik.

Moskwa, forytujc Augusta III 1734—1736 r., naprzykrzya si rezy-

dencyi mitawskiej, chciaa j zamieni na wizienie dla partyzantów Lesz-

czyskiego, ale za sab^^ch rzdów starego Ferdynanda Kettlera, ksit
Ernesta Birona i Karola Saskiego, Jezuici kurlandzcy wskrzesili 1737—1753 r.

misy w Rydze, zaoyli misye w Jawczynach, Wodoktach na

mudzi, Powirczowie, Bierzy (Behrse) i Senten, i wj^murowali wa-
sny kocióek w Mitawie. Nawrócony w Francyi katolik hr. Lieven, tajny

radca carowej Elbiety, pan rozlegych dóbr w Kurlandyi, wygna z nich

predykantów, zbory przywróci katolikom, erygowa parafi, a rezydencyi

mitawskiej, któr przez lat 9 rzdzi wietnie superior Emanuel Rousselet,

opatrzy fundusz na 2 misyonarzy per Curlandiam.

Brewe Klemensowe 1773 r. pooyo koniec tym pracom. Dom rezy-

dencyi mitawskiej obrócony na szpital miejski, szkoy zamienione 1775 r.

na gimnazyum, szoenberskie szkoy zamknite, dobra przeszy zdaje si

na skarb ksistwa.

§. 118. Rezydency z szkoami wJurewiczach i w Mohylewie nad Dnie-

prem w województwie miskiem, dyecezyi wileskiej i nalece do

nich domy misyjne. 1673—1773.

Polowy obraz M. B. askawej hetmana w. k. Stanisawa Koniecpol-

skiego, dosta si od wnuka jego O. Marcinowi Tyrawskiemu, misyonarzowi

na Polesiu we wsi Jurowicze. Tu on dla onego obrazu postawi kaplic
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1673 r., do której gromadzi si z blisza i dalsza lud pobony, modlc si

o zwycistwo hetmana Sobieskiego nad Turkiem. Wkrótce obraz zasyn
askami, Jurowicze stay si miejscem odpustowem. Podaroway je 1674 r.

dwie wspówacicielki, Barbara osczyna i Maryanna Kotarska, Jezuitom,

na uposaenie misy i jurowickiej. Oni za, postawiwszy na miejscu kaplicy

drewniany koció i dom dla 2—4 ksiy, otwarli misy 1681 r. Mno si
pobone pielgrzymki, vota i ofiary szlachty, byoby za co wymurowa
okaza wityni, ale dla wojny pónocnej rozpoczto budow ledwo 1717 r.,

dokoczono 1758 r., w którym cudowny obraz M. B. wniesiono uroczycie

z kocioa starego.

W r. 1724 poczono zJurowiczami misy w Mozyrze, fundowan
zapisem 20.000 zp., gdzie otwarto szko gramatykaln. Znacznie póniej,

1750 r, przybya stacya misyjna przy farze w Brahiniu, z fundacy

i

dziedziczki, Katarzyny z Zamojskich Mniszchowej. Po przyczeniu jednak

tych misyi wraz z kolegium owruckiem do prowincyi maopolskiej 1756 r.,

misy w Jurewiczach zamieniono na rezydency z szkoami niszemi i poe-

tyk. Mieszkao w niej 8 ksiy, z tych dwaj misyonarze.

Po kasacie 1773 r. objli koció jurewicki i dom, 00. Bernardyni,

potem Kapucyni. Po r. 1832 urzdzono tam parafi, któr 1865 r. zamknito.

Obraz M. B. askawej przewioza 1885 r. marszakowa rzeczycka Gabriela

Horwatowa, do Krakowa, gdzie w jezuickim kociele w. Barbary odbiera

cze nalen.

W Mohylewie nad Dnieprem, proboszcz Jan Zdanowicz, legowa
1673 r. Jezuitom orszaskim dobra Ciepe i Chroniew, aby jeden z nich,

dojedajc, pomaga mu w duszpasterstwie i nawracaniu dysunitów. Sejm

1678 r. zatwierdzi fundacy. Misyonarzem by przez at wiele O. Maksy-

milian Gowicz, on te w kamienicy darowanej od proboszcza, przy której

postawi kaplic w. Ksawerego, przerobion 1687 r. na koció, otworzy
1682--1684 r. rezydency z szkoami niszemi, od 1733 r. z poetyk i re-

toryk. Przybywao jej dobrodziejów, rozszerzono wic place i budynki

i murowa poczto 1699 r. pikny koció. Dla klsk wojny pónocnej, kil-

koletniej posuchy^ i powodzi, ukoczono budow 1725 r, alici poar mia-

sta 1748 r. zniszczy koció, rezydency i szko; odrestaurowa je supe-

rior Micha Szyrma.

Do rezydencyi mohj^lewskiej, w której zwykle mieszkao 7 ksiy,
nalea dom misyjny w Czeczersku nad So, zaoony ze skadek
5000 zp. szlachty rohaczewskiej.

Pierwszym rozbiorem Polski 1772 r., Moh3'lew dosta si pod pano-

wanie Kosyi i dlatego Jezuici mohylewscy z szkoami i misyami ocaleli a
do 1820 r.
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ROZDZIA XX.

Kolegia i domy za króla Jana III i jego nastpców. 1674—1773.

§. 119. Kolegium w Piotrkowie. — Misya w Koniecpolu, w wojewódz-
twie sieradzkiem w archidyecezyi gnienieskiej. 1677—1773.

W trybunalskiem miecie Piotrkowie, ubiegli Jezuitów Pijarzy i 1675 r.

otworzyli szkoy. Naleao ich tam zostawi w spokoju, ale Jezuici, którzy

ju 1661 r. myleli o kolegium w Piotrkowie, otwieraj 1677 r. rezydency,

1706 r. szkoy z retoryk i konwikt, 1709 r. kurs filozofii, matematyki

i fizyki i urzdzaj kolegium. Wywiza si std niebudujc}^ spór dwóci
instytucyi naul^owych i burzliwy antagonizm dwóch szkó, zakoczony
zgod dopiero 1755 r.

Po gronym poarze miasta 1731 r
,
prj-mas Teodor Potocki wymu-

rowa Jezuitom pikny koció w. Franciszka Ksawerego, zakupi kilka

domów na rozszerzenie kolegium i konwiktu. Obok filozofii Avykada po-

czto teologi moraln. Piotrkowscy Jezuici byli kaznodziejami trybunal-

skimi, od r. 1711 take farnymi, obsugiwali kocióki w Jutroszynie,
erominie i Kruszewie, i dawali od czasu do czasu misye ludowe.

Do kolegium piotrkowskiego naleaa misya w Koniecpolu Sie-

radzkim. Pierwotn myl jej fundatora, Jana Aleksandra Koniecpol-

skiego, koniuszego w. k., ostatniego z rodu, byo, przy kolegiacie koniec-

polskiej, któr stryj jego, hetman i kasztelan krak., Stanisaw Koniecpolski

ex-voto za uwolnienie z niewoli tatarskiej 1644 r. wymurowa, zaoy ko-

legium jezuickie z szkoami, ale opara si temu alma mater, i wraz z ka-

pitu gnieniesk wyjednaa zakaz prymasa Stanisawa Szembeka, Wten-

czas Aleksander Koniecpolski, wojewoda ju sieradzki, fundowa przy ko-

legiacie misy dla 2 Jezuitów, przeznaczajc 1716 r. pewne grunta, dwa
domki, ogród i 40.000 zip. Ale i na misy nie zezwoli prymas, zasaniajc

si oporem akademii i krzykami szlachty na sejmikach, a po mierci wo-

jewody 1720 r., rozkaza misyonarzom ustpi z Koniecpola pod kar kl-

twy. Mieszka tam tyllio jeden. O, Antoni Chodorowski, i pozosta jako

kapelan wojewody, a potem wojewodziny wdowy, Elbiety z Rzewuskich

Koniecpolskiej, która 28 sierpnia 1720 r. zaniosa aob na prymasa do

Klemensa XI i ocalia misy, obsugiwan przez jednego, czasem przez

dwóch lisiy z kolegium piotrkowskiego.

Dopiero 1750 r. stan w Koniecpolu osobny dom misyjny, który pry-

mas Wadysaw ubieski naznaczy 1760 r. na dom rekolekcyjny dla

swego kleru, a misyonarzy mianowa egzaminatorami tego kleru, do

otrzymania aprobaty lub beneficium. Dawali te oni od 1759 r. szereg

wielkich misyj ad poenitentiam w województwie sieradzkiem.

Brewe klemensowe 1773 r. zamkno na zawsze misy koniecpolsk,

równie jak kolegium piotrkowskie. Zajli je 1780 r. Pijarzy, zniesieni uka-

zem 1864 r. Szkoy ich zamieniono na gimnazyum rosyjskie.
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§. 120. Kolegium w Krasnymstawie, w województwie ruskietn, dye-

cezyi chemskiej. 1685—1773.

W powiatowym Krasnymstawie nad Wieprzem, rezydencyi biskupów
chemskich, pracowali czsto Jezuici z Lublina. Sta siedzib opatrzy im
biskup chemski Stanissaw wicicki 1685 r. Byli kaznodziejami katedral-

nymi, teologami biskupa, egzaminatorami kleru. Rezydency i szkoy ni-
sze otwai*li 1688 r., poetyk, retoryk i teologi moraln 1691 r., burs
ubogich 1713 r., seminaryum dyecezalne 1718 r,, gabinet i katedr mat-
matyki z funduszu Maryanny z Potockich Tarowej 1729 r., wreszcie wielki

kurs filozofii i teologii 1760- 1762 r. Bibliotek posiadali znaczn.
Biskup wicicki uposay rezydency 1694 r. sum 24000 zp., wsiami

Worczyn i Puszów, i 3 legatami mszalnymi. Oni za jiauczali w szkoach
i pracowali przy filialnym kociele w. Anny. Dobrodziejami rezydencyi

stali si Potoccy na Podhajcach i Krystynopolu, Feliks wojewoda krakow-
ski z on Krystyn z Lubomirskich, i syn jego Micha wojewoda woyski
z on Zofi Czarnieck, córk pisarza pol. kor. Stefana. Za ich przyka-
dem poszy podkoniuszyna Mar\'a Gouchowska, podskarbina kor. Anna
Zamojska, ordynatowa Tomaszowa Zamojsl^a. Z ich jamun superior Jan

Reut, zakupiwszy domki i place, postawi obszerny dom rezydencj^jny, go-

towa materya do budowy szkó i kocioa, gdy po mierci biskupa wi-
cickiego 1619 r., kapitua chemska zaoya swoje veto, i odebraa place,

domy i folwark, jakoby za jej pienidze przez biskupa kupione. Sprawa
opara si o nuncyusza Davia. Za Jezuitami ordowaa hetmanowa Feli-

ksowa Potocka, która im darowaa 100.000 zp. a yczliwo dla nich prze-

kazaa córce jedynaczce, Maryi Jabonowskiej, 2-o voto Adamowej Tarowej.

Stana komplanacya; Jezuici oddadz kapitule dom (star rezydency),

ogród i folwark, ta za zostawi im place i pozwoli budowa szkoy i ko-

ció. Ale gdy kopua nowego kocioa wysz bya od wiey katedralnej,

kapitua zabronia 1615 r. dalszej budowy. Przejedna j superior Tomicki,

podwyszywszy wie katedraln o 12 stóp.

Fundacj^ krasnostawsk pomnoj^y jeszcze wsie, Turów, kupiony
przez superiora Reuta, z kociókiem i stacy misyjn, Orów i Wólka
orowska od kasztelana bracawskiego Rafaa Sarbiewslciego, i prawem za-

stawnem wie Trzebin od Maryi Gouchowskiej, 2-o voto Grothusowej. Do-

piero jednak po klskach wojn}' pónocnej, r. 1720 zamieniono rezydency
na kolegium.

Mieszka w niem przez lat 20, O. Kasper Niesiecki, zasuony autor

»Herbarza polskiego*, i tu umar 1744 r., zmartwiony przykrociami,

które go z powodu tego dziea od szlachty, a nawet przeoonych zakonu
spotka}^

Po kasacie 1773 r. dwupitrowy gmach pojezuicki zamieniony na
szpital wojskowy, koció na katedr, a po jej przeniesieniu do Lublina

1826 r., na far.
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§. 121. Rezydencya w Mcisawiu w województwie mcisawskiem,
dyecezyi wileskiej. 1690—1773.

Mcisawska szlachta, pragnc mie wasne szkoy, ucliwalia na sej-

miku 1690 r., rezydency Jezuitów w Mcisawiu, na pograniczu prawie

Smoleszczyzny i Eosyi. Powiatowi urzdnicy i dygnitarze, opatrzyli

skromny fundusz i dom misyjny z kaplic w. Michaa i Józefa, który tego

jeszcze roku otwarto, w nastpnym za szkoy gramatykalne i humaniora,

1711 r. retoryk. Pisarz grodzki mcisawski Augustyn Konstantynowicz,

podarowa do kaplicy cudowny obraz M. B. z cerkwi kodziskiej; zakry-

sty opatrzyli dostatnio prowincya litewski Kucewicz, panie, Eajewska,

Larska, Celnerowa, Wojnina, Illiniczowa, Lendorfowa, Potemkinowa. Nie-

bawem 1707 r. na miejscu kaplicy, stan spory koció drewniany. Spalili

go 1708 r. Szwedzi, odbudowa go 1711 r. superior Dziechelewicz i posta-

wi nowy drewniany dom mieszkalny.

Niebawem misya mcisawska otrzymaa znaczne uposaenie: Hra
Hrazin i dobra Zasiekle od Kazimierza i Konstancyi z Uniechowskich Gno-
iskich, folwark Dzisnokita i wsie Czortów i Kruta od Jana Kazimierza

Lendorfa i jeszcze kilka wsi od Jezuitów Jana Illinicza i Adama Glinki,

na utrzymanie kilku missyonarzy per Bussiam, wic j zamieniono na re-

zydency 1717 r. Atoli dobra te wyludnia prawie Moskwa 1735 r., zabie-

rajc z sob poddanych w gb carstwa pod pozorem, e to zbiegowie albo

potomkowie zbiegów z Smoleszczyzny i pskowskiej gubernii. Now^y ko-

ció rozpoczto murowa 1730 r., dom i szkoy 1764.

Rezydencj^a utrzymywaa 4 misye: I-o W Horodku, dla woje-

wództwa mcisawskiego, z obowizkiem, aby misyonarz w cerkwi unickiej

Av Kulikowie miewa ruskie nauki i katechizacye. 2-o W Kadzyniu,
gdzie jeszcze 1686 r. kanclerz w. lit. Marcyan Ogiski wyznaczy 300 zp.

na misyonarza »aby w pewnych czasach przebiegajc Smolesk i przylege

ziemie, spraw wiary w. popiera*. Dla buntu strzelców w Moskwie 1689 r.,

misya kadzyska upada. Wskrzesili j Pocieje, dziedzice Kadzyna, 1730 r.

3-0 W Ranie, Pocieje wybudowali tu dom misyjnj^ 1742 r., potem

1751 koció, który suy za parafialny. 4-o W ozowicy nad obzank
1752 r., z fundacyi Kirkorów, którzy postawiwszy koció i dom dla 2—

3

ksiy, obowizali ich do duszpasterstwa i prowadzenia szkoy.

Pierwszym rozbiorem Mcisaw dosta si pod panowanie Rossyi, oca-

laa Avic rez3'dencya a do 1820 r.

§. 122. Kolegium w Iukszcie w Kurlandyi, dyecezyi inflanckiej i jego

misye. 1693—1773. — Kolegium w Sucku, w województwie nowo-
grodzkiem, dyecezyi wileskiej. 1696—1773.

W Iukszcie w Kurlandyi, przywróci katolikom ich dawny ko-

ció, dziedzic Bartold Zyberk (Siberg de Wischling z Limburga nad Re-

nem), którym zarzdza mitawski oficya Jerz}'^ Aloizy Zyberk. Ten krótko

przed wstpieniem do Jezuitów 1696 r., zaoy z brami swymi, Samuelem
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Stanisawem i Gotardem Ksawerym, przy tym kociele rezydency dla

nich, zapisujc dobra wartoci 55.000 talarów, oni za uczyli w szkoach
i dawali w dobrach Zyberków misye otyszom i polskim kolonistom.

Ju wic 1690—1692 r. otwarto szkoy z retoryk i burs muzyków,
1756 r. wykadano w szkoach geometry i arytmetyk, 1773 r. erygowano
katedr filozofii. Biblioteka liczya 2630 tomów treci religijnej i naukowej
i 65 rkopisów. Poar 1748 r. zniszczy rezydency i koció. Na jego

miejscu dwign 1760 r. wojewoda inflancki Jozafat Zyberk, wspaniay
w formie krzya, o dwóch wieach, koció Rozesania w. Apostoów, po-

czywszy go z now^^m pitrowym gmachem rezydencyi, któr zamieniono

na kolegium 1761 r. Mieszkao w niem 15—20 osób, z tych 2 misyonarzy

(missio Zyberkoviana), dla obsugi kocioów w dobrach Zyberków: Bebrze,
S u b o c z u i L i k s n i e, i w dobrach kolegium, Laukszodzie i Switmujy,
Nowa misya w D w ecie przybya 1704 r. z fundacyi (21.000 zp. na do-

brach Aron) Samuela Zyberka i siostrj' jego Katarzyn3^ W miasteczku

Widz, nalecem do Paców, urzdzono 1754 r. dom misyjny z szkoami
niszemi, z zapisu (4000 zip. i wie Gói-a) Antoniego Wawrzeckiego.

Po kasacie 1773 r., ex-Jezuici pozostali przy parafii i szkoach iuksz-
taskich do 1787 r., w którym objli je azarzyci, i prowadzili szkoy do

1835, parafi za do 1842 r.

Suck nad Sucz litewsk, wniosa wraz z ksistwem (18 mia-

steczek, 109 wsi), ostatnia z rodu ksiniczka Zofia, w dom Radziwiów
biraskich, kalwinów, koo 1594 r. Suck skalwinia i zniemcza, dysuni-

tów zdawna mia sporo, katolików garstka modlia si w modrzewiowej

farze, postawionej 1410 r., std przysowie: starsza sucka fara, jak kal-

wiska wiara. W latach 1666— 1693, gubernator sucki Kazimierz Klokocki,

i bratanek jego Hieronim, pukownik królewski starosta rzeczycki, zapra-

szali czsto Jezuitów misyonarzy do Sucka, który tymczasem przeszed na

wasno Ludwiki Karoliny Radziwiównej, córki Bogusawa, a w zarzd
ksicia nejburskiego Karola Filipa jej ma, katolika. Ten na prob ofi-

cyalistów ksistwa suckiegO; pozwoli 1693 r. na dom misyjny dla 3 Je-

zuitów, który 1704 r. zamieniono na rezydency z szkoami, humaniora

z retoryk. Uposay j 1707 r. 4 wsiami i 2 folwarkami, wspomniany
wyej Hieronim Klokocki, z pukownika i starosty. Jezuita. Na budow za
kolegium i kocioa,' ofiarowa 1714 r. ojcowizn, 2 wsie i tyle folwarków,

drugi Jezuita, Jan Korsak. Zaokrgli ca fundacy ksi Karol Filip,

nadaniem 1709 r. podmiejskiej wili Podzierze (Carolomlla). Pomimo klsk
wojennych i zarazy, nowy gmach i koció wymurowano w latach 1708—1715;

rezydencya sucka zamieniona 15 sierpnia t. r. w kolegium. Przy szkoach,

otwarto z funduszu (40.000 zp.) O. Kokockiego, konwikt dla 12 ubogiej

szlachty,

Transakcy manheimsk 1744 r. Suck powróci do Radziwiów, do-

sta si srogiemu dziwakowi Hieronimowi Floryanowi, który odbudowa
prawie zamek i miasto, zaoy korpus kadetów, teatr, koo 1750 r. synn
fabryk (persyarnie) pasów suckich, zamknit 1823 r. Dla Niemców w fa-

bryce i na zamku ksicym. Jezuici mówili kazania niemieckie. Za rz-

dów Karola Radziwia Panie kochanku, Suck wzity w sekwestr, ucier-
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piay przez to, a wicej jeszcze przez Moskw Apraxyna, popierajc kon-

federacj sluck dyssydentów, dobra kolegium.

Po kasacie 1773 r. pojezuickie budynki i szlvoy oddano kalwinom;
ale te, wi-az z kocioem spali wzniecony swywol kalwiskich uczniów

poar. Ocalaa dobrze sklepiona biblioteka.

§. 123. Kolegia w Samborze w województwie ruskiem, dyecezyi prze-

myskiej, 1696—1773, i w Krzemiecu w województwie woyskiem,
dyecezyi uckiej. 1702—1773.

Ju przez cay w. XVII Jezuici krakowscy, potem przemyscy i kro-

nascy, apostoowali w Samborze nad Dniestrem i w ekonomii Sambor-

skiej, sgdzie Ru ciemna, szlachta bez ksiy i kocioów«. Koo 1696 r.,

dwaj misyonarze Jezuici, rodzeni bracia Floryan i Tomasz Kamiesc}^, za-

mieszkiwali lat kilka w Samborze przy klasztorze Brygitek, a im sta
misy zaoy (zapisem 30.000 zp.) Marcin Chomentowski, wojewoda bra-

cawski, 1698 r., któr uposay lepiej 1707—1728 r. syn jego Stanisaw

Chomentowski, starosta drohobycki, wojewoda mazowiecki, legujc na przy-

sze kolegium sum 200.000 zp. Tymczasem mis^- Samborsk zamieniono

1702 r. na rezydency z szkoami gramatyki i poetyki, 1704 r. otwarto

kurs teologii moralnej dla kleryków pi-zemyskich, 1712 r. retoryk. Je-

zuici krzewili gorliAvie uni, towarzyszyli unickiemu wadyce Jerzemu
Winnickiemu na wizytach pasterskich. Z funduszu Stanisawa Chomentow-
skiego zaczto murowa obszerny koció 1709 x'., który dla wadliwych

fundamentów, a potem dla niespokojnych czasów, ukoczono dopiero 1751 r.

Po obojej jego stronie stany 1742—1749 r. mury rezji-dencyi, zamienionej

1764 r. na kolegium i 1756 — 1773 i'. gmach szkolny.

W liczn3'^ch wycieczkach misyjnych, docierali Samborscy Jezuici do

Tur ki, zapadej wsi nad Strj^jem, 4 mile od swej fary odlegej. Wic
dziedzic jej, Antoni Kalinowski, podczaszy halicki, zamieni j na miaste-

czko, postawi drewniany kocióek i dom, da 10.000 zp. i zaoy 1731 r.

misy, od Samborskiej rezydencyi zalen. Udotowali j 1756—1759 r. le-

piej (sum 30.000) wojski sanocki Bukowski i pisarz grodzki przemyski

Szczepan Dwernicki. Pracowao w Turce 2 lub 3 misyonarzy.

Brewe Klemensowe ogoszono Samborskim Jezuitom 11 padziernika

1773 r. Kolegium zamienione na biura c. k. starostwa, koció oddano

00. Bernardynom. W Turce erygowano pai-afi.

Do Ivrzemieca na Woyniu, wprowadzili Jeztiitów dwaj bracia

ksita Winiowieccy, Janusz Antoni, starosta krzemieniecki, kasztelan

krakowski, i Micha, wojewoda wileski. Darowali im murowan, ale opu-

szczon cerkiew w rynlcu, dwór w Bialokrynicy, folwark Piarkowszczyzn
i 50.000 zp. na wielkich i ma3"ch Okninach. Przy tej cerkwi, zamienionej na

koció w. Franciszka Ksawerego, mieszkali dwaj misyonarze od 1702—1711 r.

bo dla wojen dopiero wtenczas ksi Janusz móg fundacyi dokona.

Jako 1712 r. otwarto rezydency i szkoy nisze, w rok póniej hu-

maniora i retoryk. Oprócz polskich, mówiono kazania ruskie po cerkwiach
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w miecie i calem starostwie, i na Podolu nawet. Czsto te odprawiano
naboestwo w Biaokrynicy, gdzie mieszkali Janusz i Teofila z Leszczy-
skich Winiowieccy.

Z tern wszj^stkiem, dom rezydencyi krzemienieckiej wyg-lda mizer-

nie, wali si. Wic obydwaj bracia Janusz i Micha, zoyli 1731 r. sum
100.000 zp. na uposaenie i budow wspaniaego gmachu, a ksi Micha
dwign 1736— 1742 r. pikny koció, po mierci za brata Janusza 1741 r.,

dobra zastawne Oknin}' i Rudk szlacheck, podarowa na wasno wie-

czyst. Przybyway te mniejsze ofiary i zapisy, wic kolo 1742 r. erygo-

wano katedr logiki i teologii moralnej ; zaoono 1749 r. z daru (30.000 zp.)

stolnika liwskiego Raciborskiego, konwikt szlachecki. Drugi konAvikt, dla

neofitów, z fundacyi (27.000 zp) kanonika uckiego Temeszvarego, istnia

ju od 1736 r. Wic te i rezydency zamieniono 3 wrzenia 1750 r. w ko-

legium.

Po kasacie 1773 r. ex-Jezuici pozostali czas jaki przy szkoach, które

pod kuratory Czackiego 1806 r. zamienione w liceum, zasyny szeroko.

Ukaz carski przeniós je 1833 r. do Kijowa i zamieni na uniwersytet.

Gmachy pojezuickie obrócone na seminaryum prawosawne i biura.

§. 124. Czwarte [kolegium w. Rafaa w Wilnie na nipiszkach.
1703—1773. Kolegium w Zodziszkach, w województwie i dyecezyi
wileskiej. — Rezydencya w Sonimie, w województwie nowogrodz-

kiem, dyecezyi wileskiej. 1709-1773.

Równoczenie z kolegium krzemienieckiem, powsta czwarty dom je-

zuicki w. Rafaa w Wilnie na nipiszkach dla 3iej probacyi. Ju ona
miaa swój dom na górce w. Michaa w Niewieu, ale byo jej tam za

ciasno, wic hojny dla Jezuitów Micha Koszczyc, pisarz ziemski wileski,

na prob prowincyala litewskiego Arneta, wymurowa na nipiszkach ko-

ció w. Rafaa 1702—1709 r., w czem mu dopomogli, Kazimierz Pawe
Sapieha wojewoda wileski i Micha Radziwi hetman pol. lit. Za to mury
kolegium dwigay si przez lat praAvie 40. Dopiero 1726 r, otwarto domi-

cilium snipiscense, a 1730 r. dom 3 probacyi dla 6 ksiy, budow ca uko-
czono 1740 r. Po Icasacie, moc uchway sejmowej 1775 r. Pijarzy objli dom
i koció w. Rafaa i otworzyli nowicyat,

W Zodziszkach, cichem miasteczku oszmiaskiem, zaoya 1708 r.

kolegium, dziedziczka Barbara z Komarów Minkiewiczowa, na prob syna
Adama, Jezuity, i uposaya miasteczkiem i 5 wsiami, ale a do 1762 r.

zarzdzali niem vice-rektorowie. Szkoy z retoryk otwarto 1709—1710 r.,

kurs filozofii 1756 r. Dwupitrowe kolegium wznosio si powoli; dre-

wniany koció stan 1722—1725 r. W wojnie sukcesyjnej 1734 r., Moskwa
mszczc si za sympatye szlachty oszmiaskiej dla króla Leszczyskiego
i niszczc cay powiat, spustoszya doszcztnie kolegium odziskie, z któ-

rego Jezuici wczenie si schronili do Nowogródka, i jego dobra. Dwi-
gnwszy je z ruiny, rozpocz vice- rektor Jan Korsak 1755 r. murowanie
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wielkiego kocioa, ale zawieruchy krajowe 1766 —1770 r. przerway niedo-

koczon budow na zawsze.

Oprócz 2 kaznodziei, mieszlva w kolegium od 1727 r. jeden misyo-

narz (czasem dwóch), na powiat oszmiaski. W Abramowiczach, ma-

jtku kolegium, postawiono kocióek z stacy misyjn, W Wojstomiu
pow, wiciaskim, w latach 1740—1764, gdy wie ta naleaa do Stani-

sawa Burzyskiego (który po mierci ony Maryanny Kopcianlci zosta

Jezuit), istniaa take stacya misyjna.

Szlachta Sonimska zapragna w swym powiecie szkó. Wic za sta-

raniem choryny piskiej, Elbiety z Piaseckich Godebskiej, bratowej Je-

zuity Marcina Godebskiego, otwart zostaa w Sonimie 1709 r. przy

farze najprzód misya jezuicka, która w cigu lat kilku otrzymaa z ofiar

i legatów od szlacht}^ i kanoników wileskich uposaenie w 6 wsiach i zna-

cznym kapitale. Wic ju 1713—1714 r. otwarto szkoy z retoryk, 1736 r.

kurs filozofii, 1737 r. konwikt szlachecki i postawiono koció drewniany.

Dwaj misyonarze apostoowali w miecie i powiecie; w dobrach misy i Do-
bo nie istniaa stacya misyjna a take w Woco w y sliu, która 1747 r.

otrzymaa dom wasny.
Dugoletni (1726—1745 r.) superior Sonimski Józef Jastkowski, po-

pularny bardzo u szlachty, zamieni misy na rezj^lency, z darów za
i ofiar panów i szlachty zacz 1740 r. murowa pikny koció. mier
jego przerwaa budow; podjto j 1760 r., ukoczono 1768 r. Moskwa pu-
kownika Suworowa, pokonawszy pod Stwolowiczami konfederatów litew-

skich hetmana Ogiskiego 1771 r., zaja Sonim, kontrybucyami i grabie
zniszczya rezydencye i jej mienie.

Po kasacie 1773 r., szkoy Sonimskie zamienione na powiatowe, ob-

jli Kanonicy w. Augustyna, zniesieni ukazem 1833 r.

§. 125. Kolegium w Stanisawowie, w województwie ruskiem, archi-

dyecezyi lwowskiej. — Misye w Tymieniczanach, Roniatowie i u-
rawnie. 1715—1730.

Gród i stolica Pokucia, Stanisawów, cieszy si przez pó wieku szko-

ami, które zwano szumnie »akademi«, fundowanemi przez zaoyciela
miasta Jdrzeja Potockiego 1670 r. W wojnie pónocnej, Moskwa z wojskiem

hetmana Sieniawsiiego, zupia 1707 i 1712 r. gród, voniec pooj^a aka-

demii Pokucia. Wskrzesi j odnowiciel Stanisawowa, Józef Potocki, wo-

jewoda kijowski, i za rad kapelana swego obozowego O. Tomasza Zale-

skiego, odda Jezuitom, fundowa rezydencye 1715 r. z rocznym dochodem

3360 zip. i wymurowa koció.
Niemae te dobrodziejstwa wiadczya rezydencyi i kocioowi ma-

onka jego Wiktorya z Leszczyskich Potocka, »matka i dobrodziejka za-

konu*, jak j Jezuici nazywali. Równie askaw bya dla nich córlca Wi-

ktoryi, Zofia Kossakowska, zmara przedwczenie 1729 r. Waciw jednak

fundatorl<: kolegium hylsL Helena z Kuropatwów Bezecka, kasztelanowa

belzka. Pani ta owdowiawszy, nadaa 1720 r. dobra posagowe Tysmieniczany

z trzema wsiami, prawem zastawnem na sum 130.000 zp., które wnuk jej
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Ignacy Cetner 1769 r. przekaza zakonowi na wasno Avieczyst, i daro-

Avaa O. Zaleskiemu 15.000 zip. na przykupienie dwóch jeszcze wiosek przy-

legyci. Roku 1722 rezydency zamieniono na kolegum, bo w tym roku

skoczono nowy gmaci pod nie i drugi dla szkó. Kocioa mury slio-

czono 1729 r., ale budowano wadliwie; porysowa si, trzeba go byo prze-

budowa 1752—1756 r.

Szkoy z retoryk otwarto 1716—1717 v., filozofi 1718 r., uczniów

200 i wicej; wojewodzina Wiktorya utrzymywaa 8 ubogiej szlacity, z wa-

runkiem, aby ukoczyli filozofi. Burs muzyków, kapel, fundowa, hetman

ju wówczas, Józef Potocki 1743 r., legatem 20.000 zip. na Pacykowie. Je-

zuici byli kapelanami na zamku, dla dworu i zaogi, a take dla winiów
w zamku i na ratuszu. Tych bywao wielu. Pokucie bowiem schroniskiem

byo wszelakiego rodzaju opryszków, na których urzdzali obaw »smo-

laki« (milicya miejska), z onierzami zamkowymi. Schwytanych »cigniono«

po kilka razy na torturze, wieszano lub cinano.

Z licznych wystawnych, jak niós zwyczaj XVIII wieku, pogrzebów
z rodziny Potockich, czterodniowy pogrzeb hetmana Józefa Potockiego

w kolegiacie 1751 r., cign dygnitarzy i wielkie rody Korony i Litwy

do Stanisawowa. Jezuici mówili i drukowali panegiryki, uczniowie ich

zdobili katafalk emblematami, wygrywali treny, marsze aobne.
W Tymieniczanach Jezuici urzdzili 1722 r. will i dom mi-

syjny dla 2 ksiy. Take w Roniatowie, przy farze z cudownym
obrazem M. B. Bolesnej, fundowa 1710 r. misy dla 2—4 ksiy (1.000 zp.

rocznego dochodu), Jan Aleksander Koniecpolski, wojewoda siei-adzki, osta-

tni swego rodu. Zrazu misya ta naleaa do kolegium Iwowskieg-o, od

1722 r. przyczono j do stanisawowskiego.

Na misy w Zurawnie nad Dniestrem, legowa 1744 r. kasztelan

sochaczewski, Franc. uszczewski 15.000 zp, na Bukaczowcach. Obsugiwa
j jeden z misyonarzy pokuckich per Pokutiam, mieszkajcych w kolegium.

Wielkie misye ludowe ad poenitentiam, staraniem rektora Mikuow-
skiego, dano 1767 r. w Stanisawowie, Nadwornej, Roniatowie i Zurawnie.

Wnet potem Moskwa, pokonawszy konfederacy pokuck Barszczan, zaja
Stanisawów, przywloka zaraz 1770 r. W dwa lata potem »stolica Poku-
cia* zamieniona na austryackie cyrkularne miasto, a jeszcze rok póniej,

kolegium jezuickie zniesione. Ex-Jezuici pozostali przy szkoach do 1784 r.,

koció ich, filia fary, potem 1847 r. cerkiew parafialna, wreszcie 1886 r.

katedra ruska unicka.

§. 126. Rezydency w Wschowie, w województwie i dyecezyi po-
znaskiej 1723—1773 r. i w ytomierzu, w województwie i dyecezyi

kijowskiej. 1724-1773.

Proboszcz wschowski, oficya poznaski, biskup Karol Poniski, brat

stryjeczny Jezuitów Szczepana i Eranciszka, sprowadzi do zlutrzaej

Wschowy (Fraustadt) misyonarzy Jezuitów 1723 r., aby pracowali przy ko-

ciele farnym, jako kaznodzieje polsko-niemieccy i spowiednicy, w rezy-

dencyi za z domu starej mennicy przerobionej, aby otwarli 1729—1731 r.

szkoy z retoryk. Stay si one gone tem, e ich ucze Jan Wsowicz,
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zastrzeli z krucicy prefekta szkó, O. Miciaa Grygra 1738 r.. gdy ten sa-

motrze przyszed do jego gospody, aby go za nocne wybryki i opuszcze-

nie godzin szkolnycli skarci. Wród przeraenia obecnycli, zabójca umlin
szczliwie. Uposaenie rezydencyi byo w kapitaach 51.000 zip., które zo-

ya Anna z Komisliich Buakowska, a w cz.ci Maciej Komiski, wo-

jewoda kaliski, i pukownik królewski Baumgart.

Jezuici AvschoAvscy obsugiwali od 1765 roku misy w Sarnowie,
gdzie mieszkao 2 ksiy i Wilkowie, z zapisu 35.000 zip. dziedziczki

dóbr tych Zakrzewskiej.

Po kasacie, ex- Jezuici pozostali przy szkoach do 1782 r., w Ictórym je

lcomisya edukacyjna zamkna, ale na protest szlachty znów otwara i od-

daa w zarzd 00. Cystersom.

Równoczenie ze Wschow, powstaa nowa rezydencya na przeci-

wnym kracu rzpltej. Z 3^ t o m i e r z, od traktatu grzymutowskiego 1686 r.

posiada atrybucye stolicy województwa kijowskiego. Zniszczony wojn
pónocn, dwiga si pocz po r. 1717. Katolicy nie mieli pomocy religij-

nej, wic starosta ytomierski, kasztelan kijowski Kazimierz Stecki, wybu-

dowa drewniany koció, przeznaczy dom z dziedzicem i 80.000 zp. na

dobrach Krosna i zaprosi ostrogskich Jezuitów, aby objli misy ytomier-

sk. Stao si to 1724 r. ; dwóch a potem trzech misyonarzy, bo Katarzyna

z Popielów Lanckoroska, ofiarowaa misyi 70.000 zp., pracowao w mie-

cie i na Przedpnieprzu. Alici sejmik kijowski w Owruczu 1750 r. uchwa-

li, aby w ytomierzu otwarto szkoy i przyrzek Jezuitom pomoc. Wic
misy zamieniono 1751 r. na rezydency i w cigu 3 lat otwarto szkoy

nisze i humaniora, a po wybudowaniu kocioa katedralnego i przeniesie-

niu rezydencyi biskupów kijowskich do ytomierza, Jezuici 1763 r. objli

ambon katedraln i urzdzili dwuletni kurs teologii moralnej dla klery-

ków kijowskich.

Bardzo przykre, wlokce si od 1746 r. procesa z starostami Lini-

ckim i Iliskim o zajazd Kroni, i z mieszczanami o granice gruntów,

w których przychodzio do scen gwatownych, i Icomisarzy sdowych i su-

periora czynnie zniewayli, wstrzymay rozwój rezydencyi. W walce z kon-

federacj barsk 1768 r., Moskwa zdobya ytomierz i pucia z dymem,

O. Marcin rebicki, unoszc Najw. Sakrament z poncego kocioa, spali

si na wgiel. Dopiero 1770 r. otwarto szkoy, ale bez teologii, lioció ledwo

by nakryty 1773 r., wic po kasacie sta pustk i niszcza a do 1838 r.,

w którym sterczce mury kupi yd Tarnopolski za 1.116 zp , odprzeda

katolikom za 13.333 zp., ale rzd ros3^jski nie pozwoli odnowi wityni.
Szkoy zamieniono na w3'dziaowe. W r. 1804 ytomierz sta si stolic gu-

bernii woyskiej.

§. 127. Rezydencya w czycy, w województwie czyckiem, archidye-

cezyi gniezn. 1730—1773. — Niedosze kolegium w Sieradzu 1773. —
Rezydencya w aszczowie, woj. bezkiem, dyec. chemskiej. 1733—1773.

W XVIII wieku dwa jeszcze wojewódzkie miasta nie miay szkó

wasnych. czyca nad Bzur, po wojnie pónocnej mizerna miecina
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ydowska, o 72 domach drewnianych i jednej kamienicy, i zrujnowanym
zamku, w którym umieszczono z bied archiwa grodzkie i ziemskie. Przy

kociele farnym osadzi sufragan gnienieski a proboszcz czycki Fran-

ciszek Kraszkowski, dwóch misyonarzy Jezuitów 1729 roku dla wygody
swojej i wiernych, i nada wsi Woniki.

Ale szlachta czycka, po botach w nizinach osiada, dlatego » pisko-

rzami* nazwana, zapragna mie wasne szkoy. Wic starosta czycki,
Szczepan Szodrski, wybudowa Jezuitom drewniany dom i ko.cióek nad

Bzur, nada wsie Modzeiów i Kaznów i ju w wrzeniu 1730 r. otwarta

misya z szkoami niszemi, w nastpnym roku zamieniona na rezydency.

Szkoom prz3'dana retoryka 1732 roku i konwikt szlachecki z fundacyi

(46.000 zip.) prymasa Teodora Potockiego 1738 r. W latach 1751—1756 su-

perior Ludwik Skrzyski, z ofiary brata swego stryjecznego, Hieronima

i ony jego Konstancyi (20.000 zip. i folwark Skrzjnisczyzna), dwign
dwupitrowy gmach dla rezydencyi i szkó, ale budowa nowego kocioa
rozpoczta z rónych ofiar w tym czasie, nie zostaa ukoczon przed ka-

sat 1773 r. Rzd pruski przerobi kocielne mury na koszary i poczy
z gmachem rezydencyjnym, a szkoy umieci gdzieindziej.

W Sieradzu zanosio si na kolegium od lat kilku, ale marudzia

szlachta, zabraa si na seryo do ukadów z prowincyalem wielkopolskim

Michaem Orowskim dopiero 1773 r., gdy brewe klemensowe podcio za-

kon z korzenia.

Do aszczowa, botnistej mieciny, sprowadzi JezuitÓAv dziedzic,

sufragan kijowski, Józef aszcz 1731 r., uposaywszy ich dobrami Mitkie.

Murowa dla nich koció w. Piotra i Pawa, który dokoczy nowy dzie-

dzic Salezy Potocki 1751 r., a do kocioa podarowa cudowny obraz M. B.

z kocioa majtku swego Narol przewieziony. Tymczasem misyonarze pra-

cowali przy farze i na misyach, jeden z nich by kapelanem sufragana. Po
ukoczeniu kocioa, pielgrzymki do cudownej M, B. zamieniy aszczów
w miejsce nieustajcej misyi ludowej. Z chwil kasaty, koció zamieniony

na parafialny.

Od 1730 r. powstaway tylko liczne stacye i domy misyjne, przy-
czone do najbliszych kolegiów lub rezydencyi. Stao si to z dwóch przy-

cz3'n. Raz, e miasta wojewódzkie i powiatowe miay ju swe szkoy,

o które najbardziej chodzio, a wic i kolegia lub rezydency. Powtóre, e
jio karowickim pokoju 1699 r., bardziej jeszcze po uspokojeniu rzptej sej-

mem niemym 1717 r., kolonizowa poczto pustkowia, zaludnia spusto-

szone wsie i folwarki. Dziedzice ich, dbajc o religijne dobro nowych pod-

dan3'ch, zakadali jezuickie domy misyjne, jako najtasze, a najuyteczniej-

sze. Std taka ich mnogo, rosnca a do kasaty 1773 r., jakiej inne pro-

wincye zakonu, krom polskich, nie znay.

JEZUICI W POLSCE. 16





Ksiga V.

(Tom V w skróceniu).

Jezuici w Polsce porozbiorowej.

ROZDZIA XXI.

Przyjcie kasacyjnego brewe Klemensa XIV w Polsce, Galicy! i Pru-

sach. 1773-1780.

§. 128. Brewe Dominus ac Redemptor w delegacyi i na sejmie dele-

gacyjnym w Polsce, napotyka na opór. 1773—1776.

Wiarlomo, e Klemens XIV, brewem d. 21 lipca 1773 r. Dominus ac

Redemptor, zniós zakon Jezuitów na caym wiecie. Kasacyjne to brewe

(56 stron druku w 16-ce) sliada si z 3 czci. Pierwsza, suy za wstp,
i przypomina, e Chrystus Pan »dla jednoci i zgody Kocioa* ustanowi

Stolic w. »papiea, z ca penoci swej wadzy*. e, korzystajc z niej,

papiee niektórzy poznosili róne zakony, po naleytej rozwadze, ale bez

wytoczenia im procesu sdowego. Druga cz przytacza przywileje pa-

piey dane Jezuitom, ale te skargi i zarzuty przeciw nim przez królów

jak Filip II, biskupów, korporacye podnoszone. Wprawdzie papiee nie prze-

stawali ich upomina i karci, ale skargi powtarzay si i wzmogy do

tyla, e królowie Francyi, Hiszpanii, Portugalii i obojga Sycylii, zmuszeni

byli wypdzi ich z pastw swoich, u papiea za Klemensa XIII doma-

gali si zniesienia zakonu, a gdy papie umar, dania swoje przedoyli
Klemensowi XIV. Nie wchodzc w suszno lub niesuszno skarg i gwa-
townego wygnania Jezuitów z pastw burboskich, opowiadacz 3 brewe,

e Klemens XIV przychyli si do ycze burboskich dworów, i przeko-

nany, e zakon nie przynosi ju owoców, dla których by zaoony i pra-

gnc spokoju Kocioa, znosi i kasuje Jezuitów na caym wiecie.

Równoczenie z tem brewem, Klemens XIV drugiem brewe ustano-

wi »kongregacy kardynaów i konsultorów, dla wykonania kasacyjnego

brewe«, ta za uoya »instrukcy« dla biskupów caego wiata, w jaki

sposób brewe kasaty w dyecezyach swych wykona maj, i wraz z sa-
'

16*
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mem brewe rozesaa im je przez nuncyuszów. W pierwszych dniach wrze-

nia 1773 r. nuncyusz polski Józef Garampi, wrczy Ijasacyjne brewe l^an-

clerzowi w. k. biskupowi poznaskiemu Andrzejowi Modziejowskiemu, do-

magajc si krótko onego wykonania w Posce.

Odbyway si wtenczas sesye delegatów skonfederowanego sejmu

nadzwyczajnego, który mia zatwierdzi zbrodni rozbioru Polski. Zasia-

dali w delegacyi, z maym wyjtkiem, nikczemni lub i nie wiele warci lu-

dzie, a jednak brewe klemensowe napotkao na silny opór. »Naley nam,

woa 10 wrzenia, Rafa Gurowski, kasztelan przemcki, z powodów mio-

ci dobra publiczne go, sarkn na takie Rzymu ukad 3^, naszej
i przodków naszych woli przeciwne*. Wzywa ministrów, aby

kasacyjnego brewe nie ogaszali, wzywa biskupów, aby o zachowanie Je-

zuitów w Polsce u Klemensa XIV suplikowali, wreszcie wezwa prezesa

delegacyi biskupa kujawskiego Ostrowskiego, aby wyznaczy z ona dele-

gacyi senatorów i posów »do J. X. Nuncyusza z remonstracy krzywdy

kraju naszego, aby tej bulli nie publikowa*, do króla za, aby » reprezen-

towa raczy temu J. X. Nuncyuszowi wstrzymanie ogoszenia tej bulli

poty, a we trzech stanach (w sejmie) staniemy*. Biskupi take, gdy im

nuncyusz wrcz\^l brewe do ogoszenia w swych dyecezj^ach, bagali go,

aby »odoy jeszcze na jaki czas wykonanie zniesienia Jezuitów*.

Donoszc o tem do Rzymu nuncyusz (15 wrzenia), przyznaje, e
»wszyscy, nawet najrozsdniejsi (delegaci) powstali, wotujc z Gurowskim,

za Jezuitami, i zrobi si haas i gwat taki, e trzeba byo obieca konie-

cznie, e si ich zaspokoi*. Nachodzono nuncyusza i w domu z protestami

i remonstracyami, co »wprowadzio mnie, w takie kopoty, jakich nigdy

nie miaem... tak, e mi gow jak myn rozdudnili i chcc uspokoi umy-
sy, musiaem wstrzyma si z publikowaniem brewe*.

Ale nie zadowolono si tem ustpstwem. Na 50-tej sesyi delegatów,

pose Lenkiewicz domaga si, »aby król w swem i caej rzpltej imieniu

prosi Ojca w. o przywrócenie do dawnego stanu i zachoAvanie Jezuitów*.

Nie stao si to, dziki bowiem zabiegom nuncyusza, popieranym przez

króla, biskupów Massalskiego, Ostrowskiego, Modziejowskiego, marszaków
Poniskiego i Wadysawa Gurowskiego i ksicia Augusta Sukowskiego,

oswojono si z faktem zniesienia Jezuitów, i na reasumowanym od dnia

18 wrzenia do 2 padziernika sejmie, przyjto milczco kasacyjne brewe.

Polecono tylko biskupom, aby nuncyuszowi owiadczyli sensibilitaem (przy-

kro), e majc kasowa institutum XX. Jezuitów, Ojciec w. nie refero-

wa si w tym punkcie ani do liróla JM., ani do rzpltej*. Tak sensibili-

tatem oznajmi ki-ól, na wniosek kanclerza litewskiego Czartoryskiego, przez

nuncyusza Klemensowi XIV. Wymówki te zby nuncj^usz odpowiedzi, e
papie nawet bui-boskich królów nie uwiadomi poprzednio, tylko przez

nuncyuszów dorczy im brewe.

§. 129. Rozdrapanie dóbr pojezuickich. 1773—1776.

Rozprawiano zato w drugiem zagajeniu delegacyi, co zrobi z do-

brami pojezuickiemi, jak zapewni byt ex-Jezuitom, aby ich zatrzyma
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przy szkoach? Nuncyusz da, aby dobra i fundusze pojezuickie, jako du-

ciowne, pozostay wasnoci Kocioa, pod opiek i zarzdem biskupów,

ale nie porozumia si z nimi, nie obmyli planu wspólnej akcyi, wic te
Tl nikogo nie znalaz poparcia. Król pragn uy ich na edukacy naro-

dow. Inni domagali si ogólnikowo, aby uyto ich in commodum et meius
reipublicae, na poytek rzpltej. Inni wreszcie woali, aby dobra powróciy
do fundatorów i ich spadkobierców. Rozprawiano wele, spierano si na-

mitnie w delegacyi. Najwicej podoba si wniosek, podany 7 padziernika

przez podkanclerza litewskiego Joachima Chreptowicza, Jezuitom yczli-

wego, aby dobra pojezuickie obróci na edukacy narodow, powierzy j
królowi »z przydan mu wybranych do tego osób rad«. Oto geneza komi-

sy! edukacyjnej. Chreptowicza popar pose piski, Kurzeniecki, przemówi
te serdecznie za odartj^mi z mienia ex-Jezuitami i wzywa biskupów, aby

si nimi zaopiekowali szczerze.

Na sesyi 9 padziernika wzito wniosek Chreptowicza pod obrady.

Kanclerz Modziejowski zgadza si na komisy edukacyi narodowej, ale

tylko co do nauk, fundusze za pojezuickie niech wemie w zarzd rzplt

i w tym celu ustanowi naley osobn komisy. Pose Kazimierz Raczy-
ski, radzi utworzy obok komisja edukacyjnej, drug lustracyjn, któraby

w 8 tygodniach przedoya delegacyi » tabel stanu dóbr, majtku i do-

chodów pojezuickich«, dobra te ruchome i nieruchome maj by sprzedane,

pienidze za na bankach pewnych lokowane. Wreszcie marszaelc sejmu

Poniski, godzc si na komisy edukacj^jn i lustracyjn, da, ab}^ do-

bra ruchome sprzedano, ale dobra ziemskie dano w wieczyst dzieraw
(emfiteuz) rodowitej szlachcie, wedug ceny przez lustratorów oznaczonej.

cieray si zdania i namitnoci, zamt powsta taki, e Sukowski
prosi o rad, kogo? ministra rosyjskiego Stakelberga. Ten proponowa zla-

nie 3 wniosków w jeden. Zaja si tern osobna komisya, wybrana na se-

syi 12 padziernika, a 14 padziernika uchwalono i wybrano edukacy na-

rodow, pod zarzdem króla i rady z 6—7 czonków in forma collegii cum
pluralitate votorum, i drug lustracyjn, do objcia i oszacowania pod przy-

sig dóbr pojezuickich i uoono dla niej »instrukcye«. Od nuncyusza za
dano zawieszenia kasacyjnego brewe na i-ok, a przj^najmniej do ukocze-
nia lustracyi dóbr pojezuickich.

Pomylano; te o Jezuitach, a byo ich w uszczuplonej rozbiorem

Polsce 1.897 osób, przeznaczajc tymczasowo na ich utrzymanie, zwaszcza
profesorów, miesznie ma sum 300.000 zp. t. j. po 158 zp. czyli 79 ko-

ron na osob, ale i tych jak donosi nuncyusz do Rzymu 2 lutego 1774 r.

nie wypacano. Niektórych kolegiów i domów fundatorami byli Jezuici,

powstaa wic kwesty a, »czy soluto voto mog si wróci ad patrimonium?<^

Uchwalono, e nie, bo tak postpiono w innych krajach dla uniknicia
procesÓAY.

Po sesyi 14 padziernika rozjechali si delegaci na ferye caomie-
siczne. Nuncyusz tymczasem kaza biskupom ogosi kasacyjne brewe.

Uczyni to pierwszy, w poowie padziernika, niecny prymas Podoski przez

swych komisarzy, którzy jak donosi dnia 12 stycznia 1774 r. nuncyusz do

Rzymu, zabrali z kolegiów w czycy i Rawie srebra, sprzedali take inne

rzeczy na wasn korzy. Drugi uczyni to biskup krakowski Sotyk,
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w padzierniku, aby uprzedzi lustratorów, i kazawszy spisa inwentarze,

zabra wszystkie temporalia, jako wasno kocieln w zarzd, musia je

atoli odda wnet lustratorom. Trzeci biskup kamieniecki Adam Krasiski,

postpi tak samo, objwszy w posiadanie dobra i mienie pojezuickie, wy-

znaczy stypendya dla szkó, pensy dla ex-Jezuitów, lustratorom odmówi
wszelkiego prawa. Inni biskupi polecili swym delegatom, abj w obecnoci

lustratorów, ogosili kasacj^jne brewe i wspólnie z nimi je wykonali. Stao

si to w pierwszej poowie listopada 1773 r.

Tymczasem zaraz na pierwsz wie o kasacie, korzystali bez skru-

puu z fortuny jezuickiej, fundatorowie i ich sukcesorzy, blisi i dalsi s-
siedzi, i prostym najazdem zabierali krescency, stadnin i bydo, ryby ze

stawów, najpikniejsze drzewa wycili w lesie, posunwszy kopce i gra-

nice, pozajmowali grunta jezuickie, tak, e na wielu miejscach, gdy przy-

byli z pocztkiem listopada lustratorowie, znaleli Arabiam desertam. Na-

wet z kolegiów wynoszono sprzty, naczynia kuchenne, z kocioów srebra

i wota, drogie materye, dywany, sowem jako res nullius uwaano to wszy-

stko i »rozdrapano«. Kradli, faszujc regestra i inwentarze, sami lustrato-

rowie, tak, e sumienny lustrator by rzadkim wyjtkiem, wic te prze-

duali dwumiesiczny termin lustracyi w nieskoczono, ocigali si ze

zoeniem rachunków przed delegacy sejmow. Byy o to rozdrapanie

dóbr pojezuickich krzyki i narzekania w delegacyi na sesyach 16 i 17 li

stopada, przyczem Rafa Gurowski, wywodzi ale nad ruin Jezuitów,

któr nazwa »wiekami niepowetowan zagub caego kraju«. Có to je

dnak pomogo, gdy naczelnicy delegacyi, Poniski i Modziejowski, czer-

pali pen doni liorzyci z tego » rozdrapania*. Wic nie pooono mu
tamy, uchwalono czeka relacyi lustratorów, tymczasem 19 listopada ra-

dzono ponownie, co zrobi z dobrami pojezuickiemi ?

Dwaj Gurowscy, podkomorzy gnienieski i kasztelan czycki i po-

se sieradzki Suchecki, przewidujc prdkie wskrzeszenie zakonu, radzili

z dóbr jego stworzy jeden lub kilka majoratów, aby tem atwiej przyszo

zwróci je wskrzeszonym Jezuitom. Poniski obstawa przy dawnym swym
wniosku oddania dóbr w emfiteuz. Waciwe jednak narady nad »rozrz-

dzeniem dobrami pojezuickiemi«, toczyy si w delegacyi od 9 lutego do

14 marca 1774 r., gdy ju »krom trzech«, lustratorowie zoyli »raporty«

Ponisliiemu. Przeraono si spustoszeniem dóbr, które od pó roku »sama

Opatrzno Boa ma w swej opiece*
,
przeraono si jeszcze bardziej ogro-

mem »najpotrzebniejszych ekspens na edukacy narodow*. Po odrzuceniu

wniosku marszaka w, k. Lubomirskiego, aby dobra pojezuickie odda
w zarzd komis.yom skarbowym w Koronie i Litwie, i utworzy fundusz

edukacyjny, przyjto po dugich sporach 14 marca, wniosek Modziejow-

skiego, wrowadzony px'zez Poniskiego, aby wybra dwie »komisye rozda-

wnicze«, koronn i litewsk (14 senatorów, 32 posów) do zarzdu i sprze-

day dóbr pojezuickich »z referency do króla«. Komisye te oszacuj we-

dug raportu lustratorów warto dóbr, sporzdz tabel taksy najniszej

i przedadz omni meliori modo, jak mona najlepiej, dobra ziemskie tylko

szlachcie daAvnej rodowitej, realnoci miejskie take szlachcie wieej i mie-

szczanom, wszelkie za gmach}^ i domy pojezuickie zostawi do dyspozy-

cyi komisy i edukacyjnej. Dla rozstrzygnicia sporów przy odebraniu poje-
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zuickiego majtku i dla cigania rozdrapywaczów jego, ustanowiono, take

na wniosek Ml odziejowskiego, dwie komisye sdowe, kada z 32 osób zo-

ona, ale 5 komisarzy wystarczy do kompletu.

Na mao si one przyday, skoro w komisj^aci rozdawnicz3xli rej

wodzili znani z niecnoty ludzie, Poniski i Gurowski, biskupi Massalski

i Mlodziejowski, których nuneyusz Garampi 8 czerwca 1774 r. skary do

Rzymu, i »zainstygowali sekularyzacy dóbr pojezuickich, owszem przy-

waszczyli sobie znaczne sumy, pozwolili na zabór kielichiów, sreber i na-

czy kocielnych, z wielkiem zgorszeniem ludu, wypada wic zapobiedz

temu jak najprdzej, upominajc ich surowo*. Lwicz dóbr i kapitaów

pojezuickich zagarnli wic najprzód komisarze rozdawniczy, potem czon-

kowie delegac3-i, potem protegowani przez jednych i drugich petenci, dalej

dworzanie i faworyci królewscy, w kocu ci, którzy si komisarzom roz-

dawniczym dobrze opacali. Wstrtne apownictwo grao tu wan rol.

Król, do którego komisarze referowa si mieli, podpisywa przywileje na

emfiteuz, czsto na polecenie faworytek. Zda to potem na kanclerza Mo-
dziejowskiego, który za kady dyplom grubo sobie paci kaza.

Dziki tym okolicznociom, dobra pojezuickie, szacowano zazwyczaj

niej taksy lustratorów i oddawano za bezcen prawie w wieczyst dzier-

aw. Kapitay take pojezuickie, zdjwszy z pewnych hipotek, poyczano

krociami tysicy czonkom komisy i i deleg-acyi, zaduonym po uszy, bez

dostatecznej rkojmi. Realnoci miejskie nie miay nawet swej i>tabeli«,

czyli spisu i oszacowania, rozdawano je, brano, lub sprzedawano dowolnie.

Dosy powiedzie, e 1775 r., dochód z dóbr ziemskich pojezuickich, osza-

cowanych wedug lustracyi na 32 miliony zp., wynosi 424.118 zip., a wy-

nie by powinien, liczc 5%, 1,600.000 zp.

Taka gospodarka rozdawniczych komisyi przeraaa nuncyusza. Na-

próno szuka ratunku w Rzymie 18 maja i 8 czerwca 1774 r. Napróno
w nocie do króla i sejmu, przypomina, e w myl kasacyjnego brewe, do-

bra pojezuickie powinny pój w zarzd biskupów i na duchowne obrócone

by cele. Napróno »rada edukacyjna* przez swych delegatów woaa
o pienidze, bo nie ma czem profesorów opaci, uciekaj wic od szkó,

domagaa si wykazów, rachunków. Komisarze rozdawnicz}' kradli dalej

i pozwalali kra drugim swobodnie, nie troszczc si wcale o edukacy
narodow. Wprawdzie na 3-ej reasumcyi sejmu d. 3 padziernika 1774 r.

biskupi Turski i Okcki biadali nad »uronieniem« dóbr pojezuickich, ale

zamydli sejmowi oczy najwikszy tych dóbr rozdrapywacz Poniski. Take
na ostatniej reasumcyi sejmu 27 i 28 marca 1775 r. domagali si, marsza-

ek w. k. Lubomirski i pose czycki Jerzmanowski, aby rozdawnicze ko-

misye zoyy przed sejmem cisy rachunek, ale Poniski nie dopuci do

tego. Dopiero na nastpnym sejmie 26 sierpnia 1776 r., wskutek usilnych

zabiegów komisyi edukacyjnej, wyznaczono z prawach przewanie obywa-

teli zoon »komisy egzaminacyjn*, do zbadania czynnoci i rachunków

liomisyi edukacyjnej, dwóch rozdawniczych i dwóch sdowych. Referent,

pose podolski Kazimierz Lipiski, odczyta 18 padziernika dugi »raport*

a raczej akt oskarenia przeciw komisyom rozdawniczym, w formie 36 py-

ta dla koronnej, 23 pyta dla litewskiej, 8 pyta dla sdowej koronnej,

lite\vska bowiem nie przedoya aktów. Broniy si komisye jeszcze du-
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szym kontrraportem, a niecny Modziejowski, z czelnoci dowodzi »czy-

stoci intencyi i niewinnoci* swojej i komisarzy i odda si pompatycznie

»w obron* króla JM. i sejmu, dajc »zatwierdzenia czynnoci*.

Wród krzyku oburzenia sejm zatwierdzenia odmówi. Owszem po-

se poznaski Maachowski, napitnowa z powag i si zabór sreber i na-

czy kocielnych »z wiksz podobno prawowiernego od lat 800 królestwa

ohyd, nieli jakim rzpltej poytkiem, który nawet w bawochwalstwie

znalazby przygan«. Król po naradzeniu si z ministrami, zaleci przyj-

cie wniosku biskupa pockiego Michaa Poniatowskiego, aby komisye roz-

dawnicze i sdowe, dawszy pierw zatwierdzenie ich czynnoci, rozwiza,
agendy za ich i wadz przela na komisye edukacyjn.

Sejm 22 padziernika, przyj wniosek z dodatkiem, wcale nie po-

chlebnj^m dla rozdawniczych komisyi, e ktokolwiek wie co dokadnego
o uszkodzeniu majtku pojezuickiego, »ma o tern informowa komisye

edukacyjn*, za co otrzyma Vio cz odzyskanej wartoci, jeeli ukryje

swe nazwisko, V4 za, jeeli jawnie jako delator wystpi. Dziki tej uchwale

komisya edukacyjna, która za sumienno i powicenie swe zasuone po-

chwa}^ odbieraa na sejmach 1776, 1778, 1780 r., uratowaa resztki poje-

zuickiej fortuny i pomnoya je.

Byy one jeszczedo znaczne, bo wedug dwóch »tabel dóbr i kapita ów
przeszo-jezuickich na fundusz edukacyi narodowej procentowa si powin-

nych«, które ta liomisya edukacyjna z polecenia sejmu sporzdzia i ogo-

sia 1781 r. — wynosi roczny dochód z dóbr w Koronie 405.669 zp. 10 gr.,

na Litwie 540.237 zp. 24V2 g^-, razem wic 945.907 zp. 3472 gr. Sumie

tej (po 4V2%) odpowiada, warto dóbr 21,020.155 zp, 5 gr. Procent za
(5%) z pojezuickich kapitaów, mianowicie: 4,937.299 zp. 2 gr. w Koronie,

2,817.787 zp. 24 gr. na Litwie, razem 7,555.086 zp. 26 gr., wynosi 377.755 zp.

5 gr. Z tego funduszu utrzymywaa komisya edukacyjna 9 szkó wydzia-

owych, 45 podwydziaowych w Koronie i Litwie.

§. 130. Twarda dola ex-Jezuitów w Polsce. 1773.

Có si dziao z Jezuitami na pierwsz wie o kasacie, co po jej

ogoszeniu z pocztkiem listopada 1773 r.? Opakan bya ich dola, z winy

chciwoci jednych, saboci drugich i ogólnej w Polsce anarchii, ale te
troch z ich wasnej nieporadnoci, opuszczenia si zupenego. udzc si

sn nadziej, e Marya Teresa kasacyjnego brewe w swych pastwach nie

ogosi, pewni byli tego samego w Polsce, a protesty przeciw brewe dnia

10 wrzenia w delegacyi, utwierdzi ich mogy w tern mniemaniu. Stao

si inaczej. W Wiedniu ogoszono brewe ju pierwszych dni wrzenia,

w Polsce przyjto brewe milczco na sejmie 21 i 28 wrzenia. Oni liczc

na wspaniaomylno sejmujcych stanów, nic dla zabezpieczenia sobie

bytu nie uczynili, a mogli to zrobi najlegalniej. Po uwizieniu bo-

wiem jeneraa i asystentów w Rzymie 18 sierpnia, najwysza wadza za-

konna spoczywaa w rku prowincyaów i ci a do dnia i godziny ogo-

szenia brewe, pozostawali w penem prawie dysponowania wasnoci za-

konn, czego najlepszym dowodem to, e w nadziei, i im wolno bdzie
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pozosta »jako zgromadzenie* przy edukacyi, owiadczyli si pierwszych

dni padziernika przez ks. uskin, z gotowoci oddania wszystkich dóbr

zakonu na rzecz skarbu rzpltej.

To dobrowolne opuszczenie si Jezuitów, omielio ssiadów do co-

raz wikszej drapienoci, tak, e przed zjawieniem si lustratorów ma-

jtki byy ju dobrze spustoszone. Niesumienni lustratorowie i komisarze

rozdawniczy, dokonali reszty; dla ex-Jezuitów nic nie zostao, nawet onych

300.000 zip. nie byo z czego przez pierwsze 3 lata wypaci profesorom,

ex-Jezuitom, pomimo, e sam Icról, przez kanclerza litewskiego Czartory-

skiego i podkanclerzego Chreptowicza, wzywa 22 wrzenia rektora akade-

mii wileskiej, Skorulskiego i Jezuitów litewskich, aby przy szkoach po-

zostali jak byli. Napróno w delegacyi 9 lutego 1774 r. biskup ucki Tur-

ski, domaga si »kompasyi dla zdesperowanych* ex-Jezuitów, domagay

si tego gosy kilku posów sejmowych, i nota nuncyusza do króla i sejmu.

Jeszcze na sejmie nastpnym, 18 padziernika 1776 r. pose podolski Li-

piski przypomina, e »osoby zgaszonego zakonu*, doznawszy »zawodu

w partycypowaniu z sumy 300.000 zp., wyznaczonej dla nich konstytucy

sejmu przeszego*, prosz o wyznaczenie staych pensyi. Wprawdzie w li-

stopadzie 1774 r. przeznaczono dla 35 ex-Jezuitów i>inwaidów« krakow-

skie kolegium w. Piotra na mieszl^anie, z pensy 500 zip. dla ksiy,

300 zp. dla braci; drugi taki »dom emerytów* mia by otwarty w Wil-

nie dla 30 osób, po rónych za kolegiach umieszczono do 40 starców i ka-

lek ex-jezuickich — ale tej pensyi nie wypacano wcale, albo dochodzia

nieregularnie, a w dodatku straszono ich, e im zostanie zamknit, bo

nie starcz dochody z dóbr ich dawnych. Wiec oni »strapieni« podali kró-

lowi 1775 r. memorya, dowodzc jasno, e dobra te z wielu tytuów byy
i s j>nasze« ; e nie wspominajc 8W3'^ch zasug w liociele i ojczynie,

z prawa Boego i z tekstu klemensowego brewe, z dóbr tych wyznaczone

im by powinno utrzymanie a do mierci, jak to si ju stao w innych

krajach. Wyznaczya je delegacya, »damy tylko, aby si temu prawu

zado uczynio... niewymuszonym, niewyszukanym jakim stylem, ale ci-

kim alem, nie czernidem, ale gorkiemi zami o pomoc ebrzc, piszemy

do Ciebie, miociwy nasz Panie*. Król, sam w dugach po uszy, wobec

drapienoci komisyi rozdawnicz\'ch bezsilny, nie móg da pomocy »stra-

pionym inwalidom*. Cierpieli wic ndz, której jak ulg przyniosa ko-

misya edukacyjna, wypacajc im od 1776 r. pensye regularniej.

Modsi, zdolniejsi, z zamonych rodzin ex-Jezuici, nie potrzebowali

oglda si na pensy, przygarno ich spoeczestwo szlacheckie. Kle-

rycy wrócili do stanu wieckiego, albo przenieli si do innych zakonów

i seminaryów duchownych. I^siea, jedni pozostali przy 36 pojezuicliich

szkoach, drudzy zamieszkali po dworach paskich jako kapelani, sekreta-

rze, pedagodzy; inni jako duszpasterze i kaznodzieje, pracowali przy kate-

drach i na parafiach; inni wreszcie zasiedli w stalach kanonickich lub na

tronie biskupim, jak: Adam Naruszewicz, biskup smoleski, potem ucki

t 1796 r. Ignacy Raczyslci, ostatni arcybiskup gnienieski f 1823 r. An-

drzej Gawroski, biskup krakowski do 1813 r. Jan Pawe Woronicz, biskup

krakowski, potem prymas Królestwa polskiego f 1829 r. Jakób Dederko,

pierwszy biskup miski f 1829 r. Dawid Pilchowslci, sufragan i admini-
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strator wileski f 1803 r. Jan Benisawski, koadjutor mohylewski. Cypryan
Odyniec, sufragan mohylewski, pierwszy z biskupów w Rosyi, wywieziona*

na rozkaz Pawa I do Woogdy 1798 roku, uwolniony przez Aleksandra I

1801 roku. Adam Klokocki, sufragan brzeski, Jan Albertrandy, sufragan

warsz. 1 1808 r. Grzegorz Zacharyaszewicz, sufr. owicki f 1814 r. Praatów,
kanoników, proboszczów ex-Jezuitów, trudno wyliczy. Wszyscy oni nie

przynieli wstydu zakonowi, który zmuszeni byli opuci.
Uczonymi ex-Jezuitami zaopiekowa si król Stanisaw. uskinie po-

darowa drukarni pojezuick w Warszawie, i da przywilej wycznoci
(monopol) na »Gazet warszawsk«. Poczobutowi podarowa drukarni po-

jezuick w Wilnie i wyznaczy z kasy edukacyjnej 2.000 dukatów na za-

kupno w Londynie narzdzi do wileskiego obserwatoryum. W3^rwicza pro-

mowa na probostwo warszawskie i opactwo hebdowskie; Lachowskiego,

kaznodziej królewskiego na kanoni pock; Zacharyaszewicza na sufra-

gani owick; Bohomolca na probostwo w Pradze warszawskiej; Narusze-

wicza na katedr smolesk; Strzeckiego i Bystrzeckiego zamianowa astro-

nomami królewskimi. Komisya za edukacyjna powoaa do szkó matema-
tyków: Narwojsza i Nakc^^anowicza, zaprosia Piramowicza na sekretarza

swego; Pilchowskiemu powierzya wany urzd wizytatora szkó i t. d.

Stara szlachecka Polska bolaa szczerze nad ruin Jezuitów, pra-

gna ich powrotu. Wyrazem jej alu acisko- polska oda in jacturam Soc.

Jesu, hetmana w. k., wojewody krakowskiego Wacawa Ezewuskiego: Si

flere possent agmina coelitum. Wyrazem pragnienia powrotu, postulata wielu

sejmików 1790 r., powtórzone w formie wniosku na wielkim sejmie dnia

16 czerwca 17 91 r., przez kasztelana czyckiego Tadeusza Lipskiego, ab}'

król i rzplta dopraszali si u Piusa VI ^przywrócenia zakonu Jezuitów

Av Polsce*. Zapobieg temu nuncyusz Saluzzo u króla i ministrów; projekt,

zrazu »za zgod wielu« gorco przyjty, odroczono po mowie króla, przed-

stawiajcej trudnoci polityczne, na czas nieograniczona''.

§. 131. Zniesienie Jezuitów w zaborze austryackim. 1773—1783.

Pierwszym rozbiorem Polski, 8 kolegiów, tyle rezj^dencyi, kilkana-

cie domów i stacyi mis3'jnych, dostao si pod panowanie austryackie Ma-

ryi Teresy i Józefa II. Pojezuickie majtki, w myl ukadu cesarzowej

z papieem, przypady fiskusowi. Wic gubernialny rzd we Lwowie, wy-

znaczy z kocem wrzenia 1773 r. w kadym cyrkule delegata, w osobie

starosty lub cyrkularnego komisarza, i wezwa biskupów, do wyznaczenia

swoich delegatów. Obydwaj udali si do kolegium lub domu, biskupi de-

legat odczyta zebranym w sali Jezuitom kasacyjne brewe, odebra srebra

i aparaty kocielne i spisa inwentarz; rzdowy komisarz obj w posiada-

nie fiskusa wszystko inne, zlikwidowa i spisa inwentarze. Lwowskim Je-

zuitom ogosi brewe 28 wrzenia niechtny im sufragan Gowiski. Ogólna

cyfra pojezuickiego mienia w Galicyi, wedug taksacyi rzdowej 1774 r.,

wynosia 1,708.084 zr. austr. Administrowa je rzd tak niedonie, e po

10 latach okaza si deficyt 117.805 zr., wic je powoli drog icytacU

sprzeda. Zoto, srebro i kosztownoci kocielne, wedug rzdowych inwen-



— 251 -

tarzy z 1775 roku, ocenione na 32.441 zr. 35 kr. rozkradzione w czci,

w czci zabrane do Lwowa, skd zamiast srebrnej monstrancji, przysano

niektórym kocioom drewnian zocon. Kapitay pojezuickie 740.86372 zr.

i sum 185.461 zr. przeano na fundusz edukacyjny.

Ex-Jezuici blizko przez rok pozostali bez opatrzenia, bo jeszcze dnia

7 maja 1774 r. arcybiskup lwowski, Wacaw Sierakowski, zakonu przyja-

ciel i dobrodziej, w memoryale do gubernatoi'a hr. Pergen, skary si, e
pojezuickie kocioy i capice bez zarzdu, a »rozpro8zone osoby zostaj

bez utrzymania i kongruy*. Nareszcie wyznaczono dla 100 z gór emery-

tów »alimentacy«, po 200 zr. dla ksiiy, po 100 zr. dla braci, któr im

1783 r. reskryptem 2 maja zamknito. Przy szkoach w Przemylu, Kro-

nie, Jarosawiu i Lwowie, pozostali ex-Jezuici z pensy 300 zr., prefekci

500 zr. Inni przyjli rol kapelanów i spowiedników u PP. Benedyktynek

w Stanitkach i Jarosawiu, a take po dworach moniejszej szlachty.

Arcybiskup Sierakowski zostawi ex-Jezuitów przy ambonie archika-

tedralnej ; trzech, Filipeckiego, Janiszewskiego i Witkowskiego promowa na

kanonie lwowskie, Wickowskiego na kanoni stanisawowskiej kolegiaty;

wielu osadzi na probostwach i kapelaniach. Postpi podobnie biskup prze-

myski Józef Kierski, który na teologa nadwornego przybra sobie ex-re-

ktora kronieskiego, a nawet kilku tuaczom z dyecezyi kamienieckiej

i gnienieskiej, nada probostwa.

§. 132. Zniesienie Jezuitów w zaborze pruskim. — Fryderyk II i Je-

zuici. 1773-1780.

Rozbiór Polski odda 6 kolegiów, 3 rezydencye, 2 dom}' misyjne,

w nich 133 osób zakonnych pod panowanie pruskie. Oprócz tych, podlegao

mu od czasu zaboru górnego i niszego lska, 8 kolegiów, 5 rezydencyi,

kilka domów misyjnych, w nich 139 osób, nalecych do zakonnej jirowin-

cyi lskiej. Fryderyk II z przekory dla papiea, a take z potrzeby za-

chowania zdolnych profesorów dla szkó, zabroni 31 sierpnia i 14 wrze-

nia 1773 r. ogoszenia kasacyjnego brewe w swem pastwie, równoczenie

zakaz ten powtórzy biskupom, a jednak tego ogoszenia brewe i to przez

biskupów w kadem kolegium ub domu, personaliter et localiter, domaga
si sam tekst instrukcyi wykonawczej.

Biskupi pruscy, byo ich 8, dali informacyi w Rzymie i u nunc^^u-

szów Aviedeskiego i warszawskiego. Polecono im, a take Jezuitom, grze-

cznie, ale stanowczo da rozwizania zakonu. Napierany przez nich Fry-

deryk, wda si w ukady z Rzymem przez ajenta swego ks. Ciofani. Zga-

dza si na zmian nazwy i sukni, da tylko, aby ich zostawiono jako

zgromadzenie naukowe przy kolegiach i majtkach, przy szlvoach i da-

wnych zajciach. Opiera si temu Klemens XIV, a raczej kongregacya dla

wykonania brewe kasaty, ale Pius VI zostaMi spraw Jezuitów Frydery-

kowi II, i na jego wniosek pozwoli, aby Jezuici lsc,v po ogoszeniu im

kasacyjnego brewe, jako ksia wieccy utworzyli nowe zgromadzenie jjod

nazw Institutum litierarium regium. Stao si to w styczniu 1776 roku, ma-
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jatki jednak administrowa urzd pruski Koenigliche allgemeine Sehulenamts-

Yerwaltung, który z dochodów wyznacza pensy profesorom.

Wedug tej mody postpiono z Jezuitami w Prusaci dawniej kró-

lewskicli i Warmii. Przewloko si to at kilka, dla milczcego oporu bi-

skupa warmiskiego Ignacego Krasickiego, który zrozumia doskonale, e
przedzierzgnicie Jezuitów w ksiy instytutu naukowego, sprowadzi

musi wkrótce upadek szkó, a zwaszcza nauk teologicznych w Brunsbei-gu,

o które mu najbardziej chodzio, i nie omyli si. Wic nuncyusz Archetti

wezwa koadjutora chemiskiego, Karola Hohenzollerna, z linii katolickiej

Hechingen, ab}' wyjedna u króla rozkaz sekularyzacyi Jezuitów pruskich.

Przyzwoli król w marcu 178U r., byle ci ex-Jezuici »postawieni byli na

stop lskich i otrzymali dyrektora, któryby nimi, w zalenoci od bisku-

pów, rzdzi«. Hohenzollerna mianowa król komisarzem do zarzdu szkol-

nictwa w Prusach i Warmii, a biskupi otrzymali 1, 12 i 20 maja rozkazy

z ministeryum, regencyi i od króla, ogoszenia klemensowego brewe.

Uczyni to ju 23 stycznia 1780 r. biskup chemiski Bajer w Gru-

dzidzu i Malborgu, biskup jednak kujawski Rybiski, wrczy pierw kró-

lowi memorya, wykazujc mu, i jest w bdzie, jeeli mniema, e ogo-

siwszy brewe, zachowa instytut Jezuitów. Nie doczekawszy si odpowiedzi,

a widzc, e Hohenzollern zabiera si do ogoszenia brewe w jego dyece-

zyi, ogosi je nareszcie w czerwcu w Bydgoszczy, Chojnicach, Szotlandzie

i Waczu. Wic te i biskup Krasicki, poleci wbrew swemu przekonaniu,

oficyaowi von Zehmen, ogosi brewe Jezuitom w Brunsbergu 22 czerwca,

w Królewcu 27 czerwca, w lipcu w Tylu, Eeszlu i w. Lipce.

Px'zeczucie Krasickiego zicio si a nadto prdko. Zamiast zosta-

wi ex-Jezuitów przy yciu wspónem i administracyi majtków, rzd po-

dzieli ich na 4 kategorye, naznaczajc emei-ytom po 50 tal. rocznie. Kr-
powa ich i nudzi formalistyk biurokratyczn, z wsz3'^3tkich majtków
i kapitaów wybi ledwo 6.941 talarów rocznego dochodu, podczas gdy na

utrzymanie 8 szkó, potrzeba byo 15.755 tal. Zmniejszy wic musiano

liczb profesorów, a tym, co zostali, pacono, i to dopiero od poowy 1781 r.

po 120, 130 tal. rocznie. Wic najzdolniejsi wynieli si do Polski, a nikt

nie zgasza si na ich miejsce. Szkoy upady, Fryderyk Wilhelm II ka-

za sprzeda pojezuickie majtki 1787 r., a Fryderyk Wilhelm III rozwi-

za »instvtut naukowy królewski* 1800 r.
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ROZDZIA XXII.

Jezuici w zaborze rosyjskim. 1773—1820.

§. 133. Katarzyna II i biskup wileski Massalski, zachowuj Jezuitów
na Biaejrusi. 1173—1777.

Imperatorowa Katarzyna II, otrzymawszy pierwszym podziaem Pol-

ski 4 kolegia jezuickie, 2 rezydencye, 12 domów i stacyi misyjnych,

a w nich 6 szkó, 178 Jezuitów, postanowia w porozumieniu z Frydery-

kiem II, zachowa ich na Biaejrusi. Gówn rol graa tu próno ko-

bieca i ch przekomarzania si papieowi; podrzdn, potrzeba szkó i pro-

fesorów, których w Rosyi istotnie nie byo kim zastpi. A ju prostym

wybiegiem byo, powoanie si na artyku III traktatu podziaowego, za-

bezpieczajcy wolno religijn katolikom utriusue ritus. Ju ona wbrew
temu artykuowi 14 grudnia 1772 r. zaprowadzia placetum regium w swem
pastwie. Otrzymawszy kasacyjne brewe, wydaa 14 padziernika 1773 r.

do gubernatora poockiego Kreczetnikowa ukaz, pozwalajcy Jezuitom na

calem terytoryum rosyjskiem, pozosta przy swoim instytucie »w podobny

sposób, jak to brat nasz król pruski, w swem pastwie ucz3^ni«. W myl
ukazu, Kreczetnikow wystosowa list do rektora poockiego Czerniewicza,

upewniajc wszystkich Jezuitów na Biaejrusi o asce i opiece imperatoro-

wej, i ostrzegajc, e gdyby im wrczony zosta jakikolwiek wyrok rzym-

ski, »to ten adnej mocy mie nie moe, nie bdc pierw przez najwyszy
rzd zatwierdzony*.

Kilka tygodni przedtem , dyecezyalny Biaejrusi biskup wileski

Massalski, przesa temu rektorowi Czerniewiczowi aciski reskrypt z War-
szawy 29 wrzenia 1773 r., w którym jemu i wszystkim przeoonym Je-

zuitów w swej dyecezyi poleca, aby pomimo krcych wieci o kasacyj-

nem brewe, dopilnowali podwadnych w cisem wykonaniu dotychczaso-

wych obowizków i w zachowaniu karnoci, dopokd od wadzy cywilnej

i kocielnej inaczej nie bdzie postanowiono, zwaszcza za niech nie do-

puszcz do uszkodzenia fundacyi, prawami kocielnemi obwarowanych.
W tym celu przelewa sw biskupi wadz na przeoonych i pod cnot
posuszestwa nakazuje, aby ten list jego do wszystkich domów w jego

dyecezyi, by jak najprdzej posany i wykona}'.
W miesic potem, do tego rektora Czerniewicza, nadszed trzeci list,

od prowincyaa mazowieckiego Sobolewskiego, któremu biaoruscy Jezuici

podlegali, datowany z "Warszawy 22 padziemika 1773 r. Czytamy w nim:
»Tymi dniami nastpi ogoszenie kasacyjnego brewe (w Polsce). Dlatego
przelewam wadz prowincyalsk na Ojca, jako na rektora najliczniejszego

domu, i mianuj ci w myl instytutu vice-prowincyaem«.
Trzy te listy, usprawiedliwiaj pozostanie Jezuitów i ich zachowanie

jako zakonu na Biaejrusi. Klemens XIV bowiem wzywa pod koniec kasa-

cyjnego bi-ewe chrzecijaskich ksit, aby mu w Avykonaniu jego dopo-
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D^ogli, rozumiejc dobrze, e jeeli brewe nie przyjm i ogosi nie do-

zwol, ono nie bdzie mie swej mocy. Fryder^-k II protestant, zwleka
z ogoszeniem brewe do 1780 r., i do tego czasu Jezuici pruscy pozostali

zakonem. Imperatorowa prawosawna brewe nie przyja wcale i ogosze-
nia surowo zabronia, a wic brewe pozostao w jej pastwie bezsilne.

Nadto tene papie, drugiem brewem Gravissimis de causis, dnia 13 sierpnia

1773 r. ustanowi osobn kongregacy, z 5 kardynaów, 2 pi-aatów i 2 kon-

sultorów zoon, »dla wykonania* kasacyjnego brewe w Rzymie i caym
wiecie. Ta za kongregacya wykonawcza rozesaa biskupom, wraz z oby-

dwoma brewami, instrukcy pod d, 18 sierpnia t. r. w tym celu »aby Wie-
lebno Twoja w wszystkich domach jezuickich swej dyecezyi, zgroma-
dziwszy osoby zniesionego zakonu, w kadym domu in ualibet domo, to
brewe kasacyjne oznajmi i ogosi, i do wykonania brewe przywiód
i zmusi; domy te i miejsca, dobra, rzeczy i prawa do nich nalece, aby
w posiadanie Stolicy w. obj i zatrzyma na uytek od Ojca w. prze-

znaczy si majcy, M'^_ydaliwszy osoby zniesionego Towarzystwa... O wyko-

naniu tego uwiadomisz te osobn kongregacy*.

Otó elementarne pojcie pi-awa czy dekretu wymaga, aby byo na-

leycie ogoszone. Kasacyjne brewe, w myl papiea i wykonawczej kon-

gregacyi, ogosi byli powinni dyecezyalni biskupi w kadym domu z oso-

bna, zebranym na jedno miejsce Jezuitom — i ogosili w ten sposób po

caym wiecie, w Polsce dla oporu sejmu dwa miesice póniej, w Prusach

dla oporu króla 7 lat póniej. W jednej tylko Rosyi nie ogosili go nigdy,

owszem dyecezyalny biskup Massalski, który brewe ogosi by powinien,

wyda 29 wrzenia pod posuszestwem rozkaz do biaoruskich Jezuitów,

aby pozostali jak s, przy swych zajciach i swej regule. A wic, skoro

nieogoszone prawo nie obowizuje, pozostali najlegalniej Jezuitami, zako-

nem, i to pod prawowit zakonn wadz. Legalny bowiem ich prowincya

mazowiecki, przela, przed ogoszeniem brewe w Polsce, a wic prawomo-

cnie, sw wadz na rektora poockiego, który jako vice -prowincya, uci-

szywszy nieco zamieszanie, dezercy kilkudziesiciu osób wywoane, uda
si w listopadzie z 00. Lenkiewiczem i Kattenbringem do Petersburga,

dokd go z woli Katarzyny, wzywa jenera-gubernator biaoruski Czer-

niszew.

Po co on ich wezwa? Aby yczenia swe przedoyli imperatorowej.

Oni za w memoryale do tronu prosili, ku zdziwieniu Czerniszewa, aby im

wolno b_yo zastosowa si do klemensowego brewe. Dopiero z pocztkiem

stycznia 1774 r. odebrali przez Czerniszewa odpowied, e wol imperato-

rowej jest, aby pozostali jak s, przy swej regule i zajciach i ju swej

proby nie ponawiali wicej. Poniewa za cz dóbr kolegium poockiego,

leca w Polsce, zabran zostaa na fundusz edukacyi, przeto imperato-

rowa osobnym ukazem uwolnia poddanych dóbr Jezuitów biaoruskich od

pogównego i akcyzy, i raz jeszcze powtórzya surowy zakaz ogoszenia

lub nawet przywiezienia kasacyjnego brewe do Biaejrusi. O tern co zaszo,

uwiadomi vice-prowincya w 2 listach nuncyusza Garampi, nie odebra

jednak odpowiedzi.
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§. 134. Biskup Siestrzencewicz i Jezuici. — Otwarcie nowicyatu. —
Siestrzencewicz arcybiskupem Wszechrosyi. 1773—1782.

Dumna imperatorowa, tak jak zaprowadzeniem placeti regii, ograni-

czya wadz papiea nad 2 milionami katolików rit. lat. w swem pastwie,

tak wadz trzech zagranicznych, bo mieszkajcych w Polsce, nad nimi bi-

skupów, wileskiego, smoleskiego i inflanckiego, postanowia przenie na

jednego biskupa biaoruskiego, któryby bezporednio zalea od papiea,

a by powolnem narzdziem w jej rku. I nie p^tajc si Rzymu, powo-

aa 22 listopada 1773 r. na polecenie biskupa wileskiego Massalskiego,

sufragana jego biskupa in partibus maleskiego, Stanisawa Siestrzencewi-

cza, i zamianowaa ukazem 12 maja 1774 r. biskupem biaoruskim. Wobec
tego aktu samowoli cesarskiej, Rzym by bezsilny, wic za rad nuncyti-

sza, trzej biskupi polscy przelali ca sw wadz na swych oficyaów

w Rosy i cum potestate subdelegandi, ci za przenieli j na intruza biaoru-

skiego.

Rzym uwaa go nadal tylko jako biskupa maleskiego fmalensis),

uywa go jednak przez nuncjusza za narzdzie przeciw Jezuitom biao-

ruskim, podczas gdy imperatorowa za Jezuitami i dla nich dziaa mu
rozkazaa. Std jego dwulicowo wobec Jezuitów; nie cierpia ich szcze-

rze, szkodzi gdzie móg, skary do nuncyusza, pi'agn usun z Rosy i,

i w czci dokaza tego 1820 r., a bywa u nich czstym gociem, przyj-

mowa owacye, jakie mu urzdzali, pontyfikowa sumy, otworzy im nowi-

cyat, wici ksiy, sowem zrobi wszystko, co byo potrzebne dla ocale-

nia zakonu w Biaejrusi. A nie przychodzio mu to trudno, bo lichej war-

toci by to czo wiele. Z protestanta, onierza, guwernera, zrobi si kato-

likiem i ksidzem dla karyery, a w podobnym do siebie, lichym biskupie

Massalskim, znalaz protektora. Katarzynie przypad do gustu, podobaa
si jej dzielno jego umysu, gotowa jednak zawsze do przyjmowania roz-

kazów i kompromisów, jego wiatowa ogada, wyksztacenie, a nadewszy-

stko znajomo wielu jzyków.
ywotn kwesty dla biaoruskich Jezuitów byo otwarcie nowicyatu,

inaczej grozio im wymarcie. Pozwolenie imperatorowej uzyskali przez

Czerniszewa, który zwiedzajc 1776 r. gubernie biaoruskie, by na rozda-

niu nagród w szkoach poockich, ale z nuncyuszem Archettim wloka si
sprawa 3 lata. Tymczasem Siestrzencewicz, po niejakim oporze, wywici
kleryków jezuickich, nie tytuem ubóstwa zakonnego, ale cesarskiego

utrzymania, a na jubileusz 1776 r. udzieli obszernych pozwole. Wobec
nalega nuncyusza, aby Jezuitów do prz3'^jcia klemensowego brewe zmu-
si, odpowiedzia 17 lutego 1777 r. »Najjaniejsza monarchini chce, aby byli

ocaleni, namiestnik cesarzowej hr. Czerniszew broni ich, có ja na to?«

W porozumieniu jednak z burboskimi posami w Petersburgu i Rzymie,

wynalaz sposób zniesienia Jezuitów. Oto pod pozorem reformy biaoru-

skich zakonów wogóle, rozlunionych wrzekomo w karnoci, uzyska przy

pomocy tyche posów u Propagandy rzymskiej i Piusa VI dekret 15 sier-

pnia 1778 r., mianujcy go wizytatorem apostolskim wszystkich zakonów
na Biaejrusi na lat trzy. Chcia on 9 rónych zakonów zla w jeden za-
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kon nauczajcy, nad którym prowincyalsk wadz obejmuje on biskup.
Bez ogoszenia brewe, Jezuici przestroiiby si w ksiy wieckicli. Przera-

eni, udaj si do Czerniszewa. Za jego wpywem, imperatorowa rozkazaa
Siestrzencewiczowi, aby na mocy wizytatorskiej wadzy reformare et de

novo condere, otworzy nowicyat Jezuitom, co on te dekretem 29 czerwca
1779 r. uczyni, dekret kaza odczyta z ambon i przybi na drzwiacli ko-

eielnyci.

Burza potpie i wyrzeka z strony burboskicli dworów, kury i

rzymskiej, nuncyusza i gazet zagranicznych, spada na Siestrzencewicza.

Kardyna sekretarz stanu przed posami Bernisem i Grimadim 1779 roku,

Pius VI przed Ludwikiem XVI, królow portugalsk i królem Neapolu,
w równobrzmlennych notach 1783 r. wyparli si czynów biskupa male-
skiego (Siestrzencewicza), przeciwnych kemensowemu brewe, uwaajc je

»jako naduycie, jako nieprawe i niebye*. Nuncyusz za, zgromiwszy bi-

skupa, da odwoania czerwcowego dekretu, wzywa w tern pomocy Sta-

kelberga, francuskiego posa w Petersburgu Dumond'a i sekretarza hi-

szpaskiego poselstwa tame Nox-mandeza — napróno. Katarzyna bowiem
uwaaa spraw nowicyatu za wewntrzn pastwow, do której ani pa-

pie i jego nuncyusz, ani Burbonowie miesza si nie maj prawa.

Jako vice-prowincya Czerniewicz otworzy nowicyat w Poocku
2 lutego 1780 r., pod mistrzem O. Lubowickim. Zgaszali si nietylko mo-
dzi kandydaci, ale i starz}^ ex-Jezuici z Polski i innych krajów. Profesom

polecono odprawi 8-dniowe rekolekcye, nie profesom rok nowicyatu i ca-

lomiesiczne rekolekcye.

Niedugo potem, Katarzyna zwiedzajc Biaru, zatrzymaa si dnia

30 maja 1780 r. w Poocku, bya na naboestwie katolickiem, oprowadza
si kazaa w towarzystwie Potemkina i Czerniszewa, po kolegium i szko-

ach, nie szczdzc grzecznoci Jezuitom, którzy jej przez Czerniszewa,

Carmen epicum, wiersz, opiewajcy wielko Semiramidy pónocnej ofiaro-

wali. W Mohylewie, stolicy gubernii, spotkaa si 4 czerwca z Józefem II

(hr. Falkenstein), aby uoy przymierze w celu odosobnienia Prus i za

bezpieczenia przyszych zaborów, Rosyi na Wschodzie, cesarstwa na Pou-
dniu. Jezuitów przedstawi jej gubernator mohylewski. Piotr Pasek; przy-

ja ich askawie. Take Józef II odwiedzi ich dwa razy w kolegium, za-

pyta jednak Siestrzencewicza, który jako biskup biaoruski towarzyszy

monarchini, na jakiej podstawie Jezuici zniesieni na caej kuli ziemskiej,

w jego dyecezyi prosperuj? »Populo indigente, Imperatrice jubente, Borna

tacente, brzmiaa odpowied biskupa, lud ich potrzebuje, cesarzowa kae,

a Rzym milczy*.

Dla tej pobaliwoci wzgldem Jezuitów, Siestrzencewicz cieszy si
ask Katarzyny. Umylia zamianowa go arcybiskupem mohylewskim na

ca Rosy, ale trafia na silny opór Rzymu, który godzi si chtnie na

kanoniczn erekcy arcybiskupstwa, ale odrzuci kandydata. Wtenczas du-

mna carowa okazaa si równie trudn w obsadzeniu unickiego arcybi-

skupstwa poockiego, wakujcego od 1778 r., w którym arcybiskup Jason

Smogorzewski, przeniós si na metropoli kijowsk, i nie ogldajc si na

Rzym, zamianowaa ukazem 16 stycznia 1782 r, Siestrzencewicza, arc^^bi-

skupem Wszechrosyi w Mohylewie, dodajc mu do boku koadjutora ex-
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Jezuit Benisawskiego, a listem 8 lutego t. r. zadaa od Piusa VI pre-

konizacyi obydwóch nominatów, nie szczdzc im pochwa. Papie opiera

si, a przez nuucyusza Archettego, ten za przez Stakelberga nalega o no-

minacy unickiego arcybiskupa poockiego. Uraona w swej dumie Kata-

rzyna, odpowiedziaa zuchwae grob zerwania stosunków z Rzymem,
zniesienia jurysdykcyi papiezkiej i tolerancyi dla katolików w swem pa-
stwie, a powrotu unitów do schizmy.

»Ecce fiilmen, oto piorun, zawoa przeraony nuncyusz Archetti, nie

rozumem byoby, nie majc si, opiera si przemocy*. Za rad jego Pius VI

w licie 11 stycznia 1783 r., zezwalajc na dania Katarzyny, zapowie-

dzia przybycie nuncyusza do Petersburga, za co mu imperatorowa naju-

przejmiej dzikowaa.

§. 135. Wybór vice-jeneraa Czerniewicza. — Legacye Benisawskiego

do Rzymu, Archettego do Petersburga. 1782—1784.

Jezuici tymczasem, przyjmowali prawie familijnie, wielkiego ksicia

Pawa z mod maonk w Polocku, wnet potem zwycizkiego nad Puga-

czewem jeneraa Michelsona, a w nowym faworycie imperatorowej Potem-

kinie, znaleli równie dzielnego patrona, jak Czerniszew, który mianowany

zosta gubernatorem Mosl^wy. Potemkin, zapoznawszy si przez bislcupa

Benisawskiego z Jezuitami, wyjedna ukaz monarchini z 4 lipca 1782 r.,

pozwalajcy Jezuitom »na wybór z poród siebie wikaryusza jeneralnego,

który wyznaczy prowincyaów i przeoonych «. O wyborze zawiadomi

metropolit i senat rzdzcy, który to senat postanowi, e »zakon winien

podlega metropolicie, jako wasnemu pasterzoAvi, ten jednak ma pilnie

przestrzega, aby instytut zakonu w caoci, bez najmniejszego naruszenia,

o ile to si zgadza z naszemi prawami pastwowemi, by zachowany*.

Uraony t klauzul Siestrzencewicz, wyjedna przez kniazia Wiazemskiego

dekret senatu 12 wrzenia 1782 r. objaniajcy sowa ukazu z dnia 4 lipca

w ten sposób, e Jezuici posuszni by powinni arcybiskupowi, jako jene-

raowi zakonów wszystkich w Rosyi.

Dekret ten pozosta bez nastpstw, a 30 Jezuitów profesów na pierw-

szej jeneralnej kongregacyi poockiej, Avybrao 17 padziernika 1782 roku

vice-jeneraem doywotnim O. Stanisawa Czerniewicza, który zamianowa

prowincyaem O. Franciszka Kareu, nowych rektorów i superiorów. Impe-

ratorowa uprzedzajc przybycie legata Piusa VI, a take chcc uciszy

krzyki dyplomacyi przeciw buntowniczym (refrattarii) Jezuitom za wybór

Yice-jenerala, wyprawia w lutym 1783 r. swego posa do Rzymu. By nim

biskup Benislawski, prosi mia papiea, pod groz wszelako zerwania

wszelkich ukadów, o prekonizacy swoj na koadjutora mohylewskiego,

o zatwierdzenie Jezuitów na Bialejrusi i aprobat aktów jeneralnej kon-

gregacyi poockiej. Dnia 21 lutego pose otrzyma posuchanie u papiea

i to, o co prosi. Pius VI, nie mogc wobec dworów burboskich, publicz-

nem pismem zatwierdzi biaoruskich Jezuitów, uczyni to ustnie, powta-

rzajc trzj^krotnie : y>approbo, zatwierdzam Tow. Jez. na Biaejrusit, co na

drugiej jeneralnej kongregacyi Benislawski pod przysig zezna i spisa.

JEZUICI W POLSCE 17
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Niebawem w lipcu t. r. legat papiezki, nuncyusz warszawski Ar-

chetti, przebiera si przez Biaru do Petersburga. W Orszy i Witebsku

robi Jezuitom, którzy wraz z klerem go witali, cierpkie wymówki, w Pe-

tersburgu umawia si po cichu przeciw nim z Siestrzencewiczem. Wnet
jednak zapytano go ministeryalnie, czy ma w sprawie jezuickiej jakie po-

lecenia od kuryi rzymskiej? Nie mia ich, wic owiadczono mu, e o tem

tylko, co w instrukcyi jego wyraone, toczy si mog ukady. Neapoli-

taski te pose, Serra Capriola, ostrzeg legata, aby kwestyi jezuickiej nie

tyka, w innych za okaza si przystpnym, inaczej zostanie odesany

z niesaw. Jako anti-jezuicki rankor Archettego, ustpi miejsca potulno-

ci, za któr spada na aska imperatorowej, a z ni kapelusz kardynal-

ski. W maju 1784 r. opuci legat stolic, a równoczenie Bazylianin Li-

sowski, zamianowany zosta unickim arcybiskupem poockim.

Jezuitów wezwaa imperatorowa w marcu 1785 r. do stolicy, aby za-

poznali si z now metod nauczania (na wzór austryackiej we Lwowie)

szkó petersburskich, i wedug niej zreformowali szkoy biaoruskie. Re-

forma polegaa gównie na przeznaczeniu wicej godzin dla nauk przyro-

dniczych i matematyki. Na pierwsz wie o tej zmianie, vicejenera Czer-

niewicz poleci O. Maciejowi Gruberowi, znakomitemu przyrodnikowi i me-

chanikowi, który po kasacie Jezuitów by nadwornym fizykiem Józefa II

w Wiedniu, i napowrót wstpi do zakonu, aby z modziey zakonnej przy-

sposobi zdolnych profesorów do tych przedmiotów.

§. 136. Druga jeneralna kongregacya w Poocku. — Pomylne rzdy
vice-jeneraa Lenkiewicza. 1785—1798.

Wnet potem 20 czerwca t. r. umar O. Czerniewicz, wskutek upadku
z bryczki na willi Stajki, zamianowawszy pierw zastpc swym O. Lenkie-

wicza. Ten uzyskawszy przez Potemkina pozwolenie imperatorowej, zwo-

a na dzie 1 padziernika t. r. drug jeneralna kongregacy do Poocka^

która z grona swego wyznaczania deputatów do reformy nauczania w szko-

ach, a 5 padziernika wybraa wikaryuszem jeneralnym O. Lenkiewicza.

Trzynastolecie jego rzdów, to wietny, pomylny okres biaoruskich

Jezuitów. Po onej legacyi Archettego w Petersburgu, która nie tkna Je-

zuitów, ju i Europa przyzwyczaia si uwaa ich egzystency za legaln.

Rzym i nowy nuncyusz warszawski Ferdynand Saluzzo, zostawili ich

w spokoju. Wic ju wtenczas, a bardziej jeszcze po ogoszeniu restytu-

cyjnego brewe Piusa VII r. 1801, najznakomitsi ex-Jezuici, nietylko z kra-

jów Europy, ale z Ameryki, Chin i Indyi, wpraszali si napowrót do za-

konu, jak np. ex-a8ystenci ostatniego jeneraa Ricci Romberg i Koryckie

jak uskina, Pilchowski i Poczobut, jak biskupi z Carpo i Werony Benin-

casa i Avogardo, biskup z Nankinu Lembekoven, nadworny kapelan dre-

zdeski Maciej Briskorn, hiszpaski ex-Jezuita ksi Indiaguez, kazno-

dzieja Ludwika XV Berthier i wielu innych. Tylko maa czstka zgasza-

jcych si moga przyby na Biai*u, wiele przyjtych wprawdzie zostao

i zapisanych do Album Societatis, nie jako affiliowani, ale jako rzetelni,

prawdziwi zakonnicy Jezuici, pozostali jednak na wiecie przy swych go-
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dnociach i urzdach, Uwaano ich jako Jezuitów w rozproszeniu m di-

spersione, a po ich mierci ofiarowano zwyczajne w zakonie suffragia, msze

w., komunie, koronki. W katalogu zmarh'ch Jezuitów poza biaorusk

prowincy od 1773—1814 r., naliczyem 268 nazwisk, przy niektórych stoi

dopisek »jako jeden z Naszych*, przy innych =>jako jeden z agregowanych

do Nas«. Ca geografi wiata i wszystlcie narodowoci spotkasz tam

obok siebie.

Wiele ex-Jezuitów przysyao swe ksigozbiory do Poocka, inni nie

mogc sami przyby, ofiarowali roczn pensy na utrzymanie jednego lub

kilku nowicyuszów. Kolegiom i szkoom przybyway biblioteki, muzea i ga-

binety fizykalne, wysze klasy i konwikty. Poockiego kolegium biblio-

teka 1815 r. liczya 35.000 dzie. Obok dawnego gmachu stan 1788 roku

nowy obszerny, przeznaczony na muzeum fizyczne i mechaniczne i na la-

boratoryum chemiczne, pod dyrekcy O. Grubera, który wyksztaciwszy

kilku braci zakonnych na mechaników, wyrabia w domu instrumenta

i maszyny z wielk dokadnoci. Miecia si tam i galerya obrazów

i teatr z bogatemi dekoracyami. Ktokolwiek z Rosyan znakomitszych lub

Polaków przyby do Poocka, zwiedza te zakady i podziwia jako rzad-

ko w tych tam stronach. Kolegium miao od 1787 r. wasn drukarni,

w której toczono podrczniki szkolne i inne uyteczne ksiki, swój bro-

war, miodosytni i fabryk sukna, dla której O. Gruber wynalaz wyborn
maszyn do postrzygania sukna. Kocioy wszystkich kolegiów i domów,

odnowiono 1787—1789 r. z wasnych dochodów, w czci te z skadek po-

bonych, krzewiono w nich z szczególniejsz pobonoci kult najsodszego

Serca Jezusowego.

Oprócz staej pracy misyjnej na stacyach w Puszy, Chalczu, Czeczer-

sku, ozowicy i Ranie, pracowali nad ciemnymi otyszami w okolicach

Dagdy, O. Micha Roth, Inflantczyk, który uoy katechizm otewski,

dzieci uczy czyta i pisa w tym jzyku, i piewa pieni nabone, dalej

00. Waksmowicz, Rembiszewski, Wizgint, Waschki, Linkenheier i inni.

Wielkich jednak misyi ludowych zaniecha musieli, bo nie pozwoli rzd
ze wzgldu na unitów, których na prawosawie przywróci zamierza.

Pomylno t zaspia najprzód mier Potemkina 1791 r., tracili

w nim prawdziwego patrona. Powoany na jego miejsce jenera-gubernator

biaoruski Pasek, Jezuitom przez wiele at yczliwy, ale w ostatnim cza-

sie przez Siestrzencewicza obrobiony, razem z nim dokucza im, gani ich

szkoy, gorszy si ich bogactwem. Powikszya obawy mier Katarzyny II

18 listopada 1796 r. i wstpienie na tron Pawa I, którego usposobie i za-

miarów nie znali, a dalej wie o przybyciu nowego legata papiezkiego,

nunc. warsz. Wawrzyca Littj' i rady poufne Siestrzencewicza, aby uprze-

dzajc prawdopodobn kasat, zadali sami swej sekularyzacyi, z pozosta-

niem wszelako przy kolegiach i szkoach. Pooenie zaiste arcytrudne, po-

trzeba byo uzbroi si w wiar w Opatrzno Bo, i ta nie zawioda.

Bo najprzód legat papiezki Litta, przybywszy w drodze do stolicy

do Orszy, zamieszka w kolegium Jezuitów, w kaplic}^ domowej spowiada

si przed Jezuit, odprawi msz w., podczas której komunikowa klery-

ków i braci, ku zdziwieniu reszty duchowiestwa. Przy stole i w rozmo-

wie, upewnia Jezuitów o najlepszych chciach Piusa VI dla nich, i przy-

17*
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rzek dobre sowo przemówi za nimi do cesarza Pawa. Niestety, w Pe-

tersburgu Siestrzencewicz przerobi legata do tyla, e ten odpowiadajc na

list vice-jeneraa, który prosi legata o poparcie u papiea, nietylko wy-

mówi si od tego, ale zastrzeg si, e uprzejmoci sw dla Jezuitów or-

szaskich, wcale »nie chcia uzna tego zgromadzenia jako istniejcy za-

kon, który brewem Klemensa XIV dawno ju zniesiony*. Pomimo to, prze-

konawszy si naocznie, e sprawa katolicka w Rosyi stoi gównie prac
i szkoami Jezuitów, nawiza korespondency z Piusem VI w celu przy-

wrócenia zakonu w tem pastwie.

§. 137. Pawe I i Jezuici. — Pius VII zatwierdza zakon w Rosyi.

1798-1801.

Tymczasem Pawe I zwiedzajc prowincye litewskie, przyb3' 7 maja

1797 r. do Orszy, i nazajutrz rano kaza si zaprowadzi Avraz z maonk
i synami, Aleksandrem i Konstantym, do jezuickiego kocioa. Nie przygo-

towani na to Jezuici, przyjli go jak mogli najwietniej. On ca godzin

bawi w kolegium, rozmawiajc z vice-jeneraem i O. Gruberem. Odchodzc,

kaza im by dobrej myli, bo »zawsze was ceniem i ceni wysoko*.

mier 78-letniego vice-jeneraa Lenkiewicza 10 lipca 1798 r., zmu-

sia jego zastpc O. Franciszka Kareu, prosi przez Siestrzencewicza o po-

zwolenie cesarskie na wybór nowego vice-jeneraa. Nie ufajc metropoli-

cie, który dopiero co wyda »regulament dla zakonów i kocioów katoli-

ckich w cesarstwie*, niwecjicy autonomi zakonów, oddanych odtd pod

wadz biskupów, napisa O. Gruber list wprost do Pawa I, proszc o to

samo. Jako na rozkaz cesarza, wieo utworzone wedug myli metropo-

lity justic-kolegium katolickie, wydao w grudniu 1798 r. dekret, pozwala-

jcy na wybór jeneraa z klauzul wszelako, e nominacya prowincyaów

i przeoonych nie do vice-jeneraa, ale do metropolity naley. Nie zwaa-
jc na klauzul, O. Kareu zwoa trzeci jeneraln kongregacy do Po-

ocka na dzie 27 stycznia 1799 r., która 1 lutego obraa go, prawie je-

dnomylnie vice-jeneraem.

Pierwszem jego staraniem byo, uwolni zakon od opieki metropo-

lity i justic-kolegium i wyjedna u Pawa I pismo do Piusa VI, wizio-

nego przez dyrektorat francuski w Walencyi, o przywrócenie zakonu w Ro-

syi. W tym celu wyprawi 00, Grubera i Józefa Kamieskiego do Peters-

burga, gdzie jeszcze pi-zeb^^wat legat Litta.

Od niego i z listów papiezkiego sekretarza ex-Jezuity Marotti, do-

wiedzia si Gruber, e Pius VI przez wzgld na dwór madrycki, nie

moe wyda restj-tucyjnego brewe na wiat cay, ale e gotów na yczenie

pojedynczych ksit, pi'zywróci zakon w ich pastwach. Niestety wsku-

tek intryg metropolity, który na wie o uwizieniu Piusa VI, 20 lutego

1798 r. marzy o niezalenoci kocioa katolickiego w Rosyi, któregoby on

by patryarch, legat otrzyma z kocem marca 1799 r. rozkaz opuszcze-

nia w 24 godzinach stolicy i cesarstwa. O. Gruber pozosta sam i przez

4 miesice stara si napróno przez dygnitarzy cesarskich, Naryszkina,

Pailena, opuchina i Szeremetjewa o audyency u cesarza. Nareszcie,



— 261 —

dziki interwencji cesarzowej, spotka si z nim w ogrodzie w Pawlow-

sku. Rozmawiali do dugo i swobodnie. Cesarz upewni, e wol jego

jest, aby instytut Jezuitów pozosta nietknity, zaeni by maj wycznie
od jeneraa, którego sobie obrali. Projekt listu do papiea o zatwierdzenie

Jezuitów w Rosyi podoba mu si, ale Pius VI, 80 letni starzec, nie wia-

domo nawet czy yje, zreszt niewolnikiem jest Francuzów, z którymi ce-

sarz w wojnie, zaczeka wic naley sposobniejszej chwili, tymczasem

niech Gruber z swymi Jezuitami uoy odpowiedni memorya i przele ce-

sarzowi na rce jego sekretarza Naplujewa. W kilka miesicy potem, dnia

29 sierpnia 1799 r. Pius VI umar winiem w cytadeli w Walencyi. Roz-

proszeni kardynaowie zebrawszy si w liczbie 35 w Wenecyi na kon-

klawe, obrali po trzech miesicach 14 maja 1800 r. kardynaa Chiaramonti

papieem, który przyj imi Piusa VII i 3 lipca wjecha uroczycie do

Rzymu.
Teraz bya pora doprasza si o brewe restytucyjne. Jako vice-je-

nera Kareu, najprzód przez woskiego Jezuit Panizzoni prosi o nie po-

ufnie Piusa VII. Papie owiadczy si gotowym, byle cesarz Pawe objawi

swe yczenie. W sam por otrzyma O. Gruber, w lipcu t r. posuchanie

u Pawa w Pawowsku i dowiedzia si, e cesarz powierza Jezuitom wy-

chowanie publiczne na Litwie, Podolu i Woyniu, oddajc im akademi
wilesk z dawnemi jej fundacyami i szkoy. Zdziwiony tem Gruber, przed-

stawi cesarzowi, e wtenczas dopiero sta si to moe, gdy zakon w Ro-

syi przez papiea zostanie zatwierdzony, przypomnia przytem dan przed

rokiem obietnic. Speni j Pawe i list do Piusa VII datowany 11 sierp-

nia 1800 z prob »o formalne przywrócenie zakonu, (t. j. na caym wie-
cie), do litórego szczególniejszym sposobem jestem przywizany*, wyprawi
przez papiezkiego agenta, praata Badossi do Rzymu. Praat wióz z sob
suplik Jezuitów teje treci, ale bdc »gadu, który przesadza i sekretu

zachowa nie umie«, rozgada w Wiedniu, gdzie niepotrzebnie dwa mie-

sice siedzia, i w innych miastach cel swej misyi, tak e list Pawa pier-

wej czytano w gazetach, zanim go papie otrzyma. Dopiero w styczniu

1801 r. »wyp3'n« Badossi w Rzymie, dawszy przez to do czasu dwo-

rowi madryckiemu do zabiegów i intryg, aby brewe udaremni, a przy-

najmniej okroi.

Zanim ono nadeszo, Pawe I wyda rozkazy gubernatorom i konsy-

storzom, aby akademia wileska z podlegem! jej szkoami i dawncm ich

uposaeniem, oddan zostaa Jezuitom, O. Grubera za wysa do Wilna,

aby z gubernatorem Kutuzowem rozpatrzy si, w jakim stanie rzeczone

fundacye si znajduj. W kilkunastu dniach Gruber zda spraw cesarzowi

w Gatczynie, prosi jednak o rok zwoki, do 1 maja 1801 r., aby w tym
czasie vice-jenera móg przygotowa odpowiednich profesorów. Zgodzi si
Pawe, Grubera udarowa zotym zegarkiem i zaprosi do Petersburga, aby
kosztem skarbu utrzymany, uporzdkowa cesarski gabinet mineralogii

i botaniki. Po kilku dniach przyzwa go powtórnie i owiadczy, e zarzd
i fundusze kocioa w. Katarzyny w Petersburgu oddaje Jezuitom, którzy

tam otAYorz gimnazyum; potrzebne rozkazy ju s wydane.
Podniosy si krzyki na Jezuitów, szemrania na cesarza, nietylko ze

strony akademików wileskich, ale i szlachty, która pojezuickie dobra na
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prawie emfiteuzy posiada. Pawe nie znosi oporu, rel^tor wileslii ks.Stroj-

nowski przesiedzia miesic w wizieniu, inni oponenci pozbawieni swyci
posad.

Do Petersburga przybyli ju 1 istopada 1800 r. czterej kaznodzieje

Jezuici, z dzikczynnym listem vice-jeneraa Kareu do Pawa I, na który

tene 12 listopada odpowiedzia, upewniajc o »bezmiernej yczliwoci*
swej dla vice-jeneraa i zakonu. Siestrzencewicz ju im przygotowa mie-

szkanie i dom na szkoy. Mieli i do niego Jezuici list}'^ polecajce, ale me-
tropolita ju popad w nieask monarcliy, zoony z godnoci i relego-

wany do swych dóbr Milatycz, faworyci za jego, przechrzta z Brodów
Sierpiski i polski ex-mnich Stankiewicz, wywiezieni, pierwszy do Chomo-
gor pod Archangielskiem, drugi do Fermy. Take sufragan mohylewski,

ex-Jezuita biskup Odyniec, chocia nic niewinny, wygnany do Woogdy,
potem wiziony w Petersburgu. Archidyecezy rzdzi koadjutor mohylew-
ski ex-Jezuita Benisawski. Jake si to stao?

Wspomniaem wyej, e Siestrzencewicz wyda 1798 r. »regulament

dla zakonów* i utworzy justic-kolegium z wieckich asesorów, w duchu
protestanckim, na ruin zakonów i szkod Kocioa. Zatwierdzi jedno i dru-

gie Pawe, na wstawienie si przyjaciela swego, senatora grafa Iliskiego,

który w najlepszej wierze usuy chcia metropolicie. Zrozumiawszy je-

dnak od O. Grubera, szkodliw donioso tych urzdze, uwaa za obo-

wizek sumienia, przedstawi j cesarzowi i odkry race naduycia nie-

których czonków justic-kolegium. Pawe ukara ich wygnaniem, metropo-

lit internowa, koadjutorowi Benisawskiemu powierzy reform justic-ko-

legium w duchu katolickim i rzdy arehidyecezyi. Odtd sami tylko ksia
delegaci dyecezalnj^ch biskupów zasiadali w kolegium, pod prezydency
metropolity.

Cesarz ten zamierza wskrzesi na Wschodzie dawne misye jezuickie

i da ju posowi swemu u Porty, Tamara, stosowne instrukcye. Skoni
nawet szwedzkiego króla Gustawa Adolfa IV, gdy pón jesieni 1800 r.

goci w Petersburgu, aby Jezuitom otworzy rezydencj^ z kocioem
w Sztokholmie.

Szkoy petersburskie, otwarte w styczniu 1801 r., zapenia modzie
pierwszych domów rosyjskich tak licznie, e sale przeznaczone dla klas

wyszych, potrzeba byo obróci na rozszerzenie klas niszych. Koció te
w. Katarzyny schludnie utrzymany, porzdkiem i wystawnoci nabo-

estw i wymow kaznodziei w 5 jzykach, ciga liczn a doborow pu-

bliczno. Rosyjskich kaza suchali tumnie prawosawni, wic na przed-

stawienie archiepiskopa petersburskiego, rzd kaza ich zaprzesta.

Nareszcie i w Rzymie wygotowano brewe CathoUeae fidei, zatwier-

dzajce zakon Jezuitów w Rosyi, (w pierwotnej formie papiea Pawa III

1540 r.) i pod d. 7 marca 1801 r. wyprawiono do O. Kareu »przeoonego
kongregacyi Towarzystwa Jezusowego w cesarstwie rosyjskiem«. Doczony
by list Piusa VII z d. 9 marca do Pawa I, jako odpowied na list cesar-

ski z 11 sierpnia r. z. Gdy te dwa dokumenta doszy do Rosyi, cesarz Pa-

we I ju nie y, uduszony w nocy 24 na 25 marca przez spiskowych

hr. Piotra Pahena, gubernatora stolicy.
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§. 138. Aleksander I i Jezuici. — Misye jezuickie nad Wog.— mier
jeneraa Grubera. 1801—1805.

Nastay dla Jezuitów dni niepewnoci. W Petersburgu anti-jezuicka

agitacja zych ksiy i zych katolików, prowadzona przez ex-mnicha

Stankiewicza, który wróci z wygnania, domagaa si od nowego cesarza

wydalenia Jezuitów z stolicy. Wstawili si za nimi najznakomitsi katolicy,

zwaszcza hr. d'Everlange Witry (póniej Jezuita) i zamony kupiec Pier-

ling, Bawarczyk. Aleksander wyda 14 maja 1801 r. ukaz, zatwierdzajcy

oddanie Jezuitom kocioa w. Katarzyny, z obowizkiem corocznego ska-

dania rachunków przed syndykami katolickiej gminy. Zniós jednak, na

przedstawienie ksicia Adama Czartoryskiego, kuratora, i ksidza Hiero-

nima Strojnowskiego, rektora Ayileiiskiego, rozporzdzenie Pawa wzgldem
oddania akademii wileskiej i jej szkól pod zarzd Jezuitów. Owszem, na-

da jej 1803 r. organizacy uniwersytetu wieckiego, któremu podlega
winny wszystkie szkoy w dawnych prowincyach polskich a wic i jezui-

ckie na Biaejrusi. Okazao si, e O. Gruber nieopatrznie prosi Pawa
o zwolv caoroczn.

Restytucyjne brewe otrzyma Aleksander w maju 1801 r., nie spie-

szy jednak z jego ogoszeniem. Za to na prob sufragana Odyca, któ-

rego z wielu innymi uwolni z wizienia, popart przez Benisawskiego,

przywróci do aski i urzdu metropolit, prezesa duchownego kolegium

Siestrzencewicza. Niepokoio to Jezuitów tem bardziej, e agitowali te
przeciw nim petersburscy masoni i illuminaci, do których naleao wiele

znakomitych rodem i urzdem Rosyan.

Na szczcie Aleksander, zwiedzajc Litw, zatrzyma si 11 czerwca

w Poocku. Pomimo ulewnego deszczu przyby niespodziewanie do kocioa;

ledwo kilku ksiy przyjo go u bramy. Zwiedziwszy naprdce wityni,
wszed do kolegium, gdzie mu pokazano bibliotek, muzea, gabinety. Mile

tem zdziwiony, rozmawia z prowincyaem Lustygiem, a dowiedziawszy

si, e vice-jenera Kareu obonie na astm chory, uda si do jego celi,

pyta troskliwie o przebieg choroby i tego wieczora przysa mu przybo-

cznego lekarza, co jeszcze dwa razy uczyni. Taka askawo cesarza na-

poia otuch umysy.
Choroba O. Kareu b^^a nieuleczon, umar 30 lipca 1802 r., zamia-

nowawszy wikaryuszem jeneralnym O. Wicherta. Ten wniós prob o po-

zwolenie na nowy wybór jeneraa do senatu i duchownego kolegium, któ-

remu prezy dowal dwulicowy Siestrzencewicz. Nie ufajc mu, odway si
O. Gruber, rektor kolegium petersburskiego, wystosowa list do cesarza na

rce kanclerza Koczubeja, z którym y prawie w przyjani, proszc o po-

zwolenie na elekcy, ale take o ogoszenie restj^tucyjnego brewe. Przy-

chyli si do proby cesarz, i ju 7 wrzenia wyszy z kancelaryi ministra

potrzebne reskrypta, które przesao duchowne kolegium O. Wichertowi.

Z jogo rozkazu zebraa si 4 padziernika czwarta kongregacya jeneralna

w Poocku. Odczytano plusowe brewe Catholicae fideii pismo kanclerza Ko-

czubeja do O. Grubera, polecajce w imieniu cesarza zaprowadzenie nauki

.jzyka rosyjskiego w szkoach. Dnia 10 padziernika wybrano »jeneraem*
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zakonu O. Grubera, który nader piknym listem, odczytanym na kongre-

gacyi, donosi Piusowi VII o swym wyborze i dzikowa w imieniu zakonu

za restytucyjne brewe.

Nowy jenera dla wielkiej nauki, erudycyi i cnoty, poczonej z zna-

jomoci wiata i ludzi i ogad towarzysk, cieszy si szacunkiem i ask
Pawa I, w równym jeeli nie w wyszym stopniu take Aleksandra I.

Jako rektor, potem jako jenera, kadej ciwili wolny mia przystp do

niego. Na imieniny rektorskie, gdy graa teatr modzie szkolna, suba
i muzyka dan bya z cesarskiego dworu, a na przedstawieniu obecnj^m

by cesarz z rodzin i wit. Wic te i pokoje monych panów i dygni-

tarzy stay mu otworem, a przeze i z nim Jezuitom, którym wychowanie

swych synów chtnie powierzali. Otwarty na ich yczenie 1803 r, konwikt

szlachecki dla 70 uczniów, wnet si zapeni; stanowi on dom osobny pod

wasnym regensem.

Nie do tych wzgldów, Aleksander I, który z papiezkim legatem

Arezzo, przysanym na jego koronacy, uporzdkowa duchowne kolegium

i koció katolicki w Rosyi, wezwa O. Grrubera, aby dostarczy 10 misyo-

narzy i kilku braci, wiadomych rzemios i ogrodnictwa, dla 31 osad Icato-

lickich (10.052 kolonistów Niemców) nad Wog, z stolic w Saratowie. Co

wicej, Aleksander zapragn obj protektorat nad misyami katolickiemi

na Wschodzie, który wykonywali dawniej królowie- francuscy, a porzucia

republika, i w t3^m celu zostawia Jezuitom zupen wolno naAvracania

»okolicznych narodów«, powierzy im zarzd kocioów katolickich w Kry-

mie, na Kaukazie i indziej, które s i które bd. Zamierza dalej zaoy
3 kolegia w Astrachanie, Kaffie i Odessie, z którychb}^ misyonarze rozcho-

dzili si do Tataryi, Persyi i Wschodniej Indyi; do Krymu, Georgii, Kau-

kazu, Natolii; do Konstantynopola, na Archipelag, do Multan i Wooszy.

Pius VII niech pobogosawi dzieu i da misyonarzom potrzebne facuUates.

Speniajc yczenie cesarza, wyprawi jenera Gruber w lipcu 1803 r.

O. Kajetana Angiolini, jako prokuratora swego do Piusa VII, który wa-

nie ukada si z Ferdynandem IV, królem Neapolu i Sycylii, o przywró-

cenie Jezuitów w tych pastwach, i przywróci ich istotnie brewem 30 lipca

1804 r. Prokurator, przedstawiony papieowi przez rosyjskiego agenta dy-

plomatycznego hr. Cassini, miewa przez 8 miesicy, kadej niedzieli o go-

dzinie 10 rano, posuchanie u niego, móg wic uoy biece i przysze

sprawy zakonu w Rosyi i we Woszech. Misyonarzom nada papie obszerne

przywileje. Wanie pierwszych dni marca 1805 r. zada Aleksander od

jeneraa Grubera, kilku misyonarzy do Chin. Jenera wyznaczy 00. Kor-

saka i Grassi i brata Sturmera.

Wnet potem, wskutek przestrachu z powodu poaru w swym przed-

pokoju z niezagaszonej wiecy powstaego, dozna! gwatownego ataku

astmy, na któr dawno cierpia, i otrzymawszy od sekretarza zakonu Brzo-

zowskiego ostatni absolucy, odda pikn dusz Bogu, nad ranem 26 marca

1805 r., w 62 roku ycia. Po naboestwie aobnem w kociele w. Kata-

rzyny, na które przyby, oprócz katolików, wykwintny wiat petersburski,

przewieziono zwoki do Poocka i zoono w grobowcu staroytnego ko-

cióka Spasa.
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§. 139. Wybór jeneraa Brzozowskiego. — Otwarcie akademii w Po-

ocku i krótkie jej dzieje. 1805-1820.

Mianowany przez . p. Grubera wikaryusz jeneralny O. Lustyg, sta-

ra sie przez 3 miesice napróno w Petersburgu o pozwolenie na wybór

jeneraa, dzilii intrygom Siestrzencewicza. Ten, marzc o patryarchacie,

przeszliodzi 1803 r. legatowi Arezzo, w zawarciu konlcordatu cesarza z pa-

pieem, a teraz pod pozorem, e stosunki biaoruskicli Jezuitów z zagra-

nicznymi brami mog si sta niebezpieczne dla pastwa, dopuci nie

chcia do wyboru jeneraa. Aleksander wyznaczy comisy trzech, do zba-

dania sprawy i na wniosek zasiadajcego w komisyi ministra opuchina,

pozwoli 13 czerwca na wybór »jeneraa z zujien wadz, jak mu nadaje

ten tytu«.

Uradowany wikaryusz zwoa na d. 27 sierpnia 1805 r. pit kongre-

gacj jeneraln do Poocka. Przyby na ni byli powinni profesi z Nea-

polu i Sycylii, ale dla trudnoci podróy, przelali swe prawa na Wocha
O. Józefa Angioini, mieszlajcego w kolegium poockiem. Dnia 2 wrze-

nia, wybrano jeneraem O. Tadeusza Brzozowskiego, gruntownej cnoty

i pobonoci ma, ale nie dorównujcego swemu poprzednikowi w rozle-

goci wiedzy i nauk, zwaszcza przyrodniczych, i w talencie odgadywania
i paraliowania grocych niebezpieczestw.

Na razie ciya Jezuitom zaleno ich szkó od uniwersytetu wi-

leskiego, który przez rektorów, Strojnowskiego i niadeckiego, i wizyta-

torów Ceyssa, dwóch Platerów i Zaleskiego, nalega na wprowadzenie swego
narodowo-liberalnego systemu nauk do szkó biaoruskich. Jezuici ju pier-

wej 1785 r. wprowadzili nauk historyi, matematyki i fizyki do swych
szkó, godzli si na przyjcie wizytatorów uniwersytecl<ich i niektórych

podrczników szkolnych, systemu jednak nauk, z zalenoci swoich pro-

fesorów od uniwer8}'tetu, przyj nie chcieli i nie przyjli, bo im si wy-
dawa zbyt liberalnj' i duchem masoskim owiany. Jako sam rektor, ex-

Piar Strojnowski, znakomitsi profesorowie: Mianowski, Szymkiewicz, Ru-
stem, Gettej, Strumio, Groddek; wizytatorowie Micha i Ludwik Platero-

wie, zasiadali w loach wileiiskich, prawda e razem z sufraganem wile-
skim Puzyn, 5 kanonikami i kilku ksimi, i piastowali urzda ma-
soskie.

Jenera Brzozowslvi zasania sw odmow tem, e system jezuicki

trzy razy przez rzd pochwalony i zatwierdzony, wic po co wprowadza
plan nowy, zwaszcza e punkt o zalenoci profesorów od uniwersyteckiej

wadz}', wywraca karno zakonn; e wreszcie nigdy i nigdzie szkoy je-

zuickie nie podegay uniwersytetom, i w tym sensie, poda 24 lipca 1806 r.,

wprost do cesarza prob »aby szkoom jezuickim nada prawo niezaleno-
ci od uniwersytetu«. Zamiast odpowiedzi, minister owiaty ZawadoAvski,

zaproponowa jenei-aowi przyjcie uniwersyteckiego systemu nauk, a otrzy-

mawszy odmow, rozkaza wybudowa kosztem rzdu drugie gimnazyum
w Mohylewie i Witebsku, aby jezuickie pozostay bez uczniów. Zapobie-

gajc temu, uy jenera interwencyi hr. Iliskiego u cesarza, a hrabiego

de Maistre, posa sardyskiego, u nowego ministra owiaty hr. Razumow-
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skiego, z którym wszed w arcyciekaw i pouczajc korespondency na

temat wychowania publicznego, Eeszty dokona hr. de Maistre, wykazujc
w 5, niewydanych dotd listacti, a raczej rozprawach, temu ministrowi,

niebezpieczestwo dla Kosy i od sekt »illuminowanych«, które s dalszym

rozwojem protestantyzmu i kalwinizmu, a pokonane by mog tylko in-

nem towarzystwem. Jezuitami.

Pierwszym wynikiem tych listów, by reskrypt ministra Razumow-
skiego, w poowie 1810 r. do uniwersytetu wileskiego: »szkoy jezuickie

zostawi w spokoju, nie dawa adnych rozporzdze, a nastpi rozkaz

cesarski w tj-m wzgldzie*. Eozkaz nastpi erygujcy akademi po-

o c k .
By to jedyny sposób pozbycia si supremacyi wileskiego uniwer-

sytetu. Myla o nim ju jenera Gruber, pierwsze kroki poczyni 1810 r.

jenera Brzozowski, a trafi na dogodna por. Aleksander bowiem, w prze-

widzeniu bliskiej wojny z Napoleonem, przymila si Polakom, których

sympatye dla cesarza Francuzów nie byy mu tajne, a na wypadek prze-

granej, przejmoway obaw, Gdy wic z wiosn 1811 r., szlachta biaoruska,

czci z yczliwoci dla Jezuitów, czci z partykularyzmu prowincy-

alnego, podaa na rce gubernatora ksicia Aleksandra Wirtemberskiego,

suplik do tronu o utworzenie uniwersytetu w Polocku, przychyli si do

niej cesarz, poleci j zbada na radzie ministrów, a gdy ta jednogonie

j pochwalia, da 22 grudnia t. r. swe przyzwolenie, a 12 stycznia 1812 r.

wj^szed odpowiedni ukaz do rzdzcego senatu na erekcy »akademii je-

zuickiego zakonu pod bezporednim zarzdem jeneraa zalconu*, której

wszystkie szkoy jezuickie w Rosy i podlega maj i wraz z ni »co do

czci edukacyjnej* zalee bd od ministeryum owiecenia. Oprócz me-

dycyny i prawa kryminalnego, wykadane w niej bd »nauki od rzdu
naznaczone*. Uposaenia osobnego akademia nie ma, gdy starczy na ni
fundacya kolegium poockiego. Jenera zakonu poda projekt ustaw i nauk
rzeczonej akademii, przez ministeryum owiecenia cesarzowi do aprobaty.

Pospieszy si jenera z projektem, i 1 marca t. r. wyda Aleksander

przywilej na akademi poock, podzielon na 3 fakultety, jzyków, nauk
wyzwolonych, filozoficznych i innych naturalnych i cywilnych i nauk teo-

logicznych. Wybór na urzdy akademickie, rektora, dziekanów, kanclerza,

sekretarza, notaryusza i bedelów odbywa si »wikszoci gosów w pe-
nem zebraniu akademii, podany do potwierdzenia jeneraowi, a przeze
ministrowi owiecenia*. Profesorów bywao 18—20, uczniów 110—150. J-
zyk wykadów}" na 3 fakultetach aciski. Komitet cenzury ksiek i wszel-

kich druków, skada si z 3 cenzorów i sekretarza.

Uroczyste otwarcie akademii wobec ksicia Wirtemberskiego, hr, de

Maistre, biskupa miskiego Dederki i biskupa unickiego Krasowskiego,

odbyo si 10 czerwca 1812 r., ale w^^kady, dla wojny napoleoskiej, roz-

poczto 8 stycznia 1813 r.

Krótki byt akademii polockiej, bo tylko lat 7, miesicy 2, nie do-

zwoli jej rozwin si w caej peni. Dla 8 szkó od niej zalenych: w Po-

locku, Mohylewie, Mcislawiu, Orszy, Uwaldzie, Witebsku, Rj^dze i Roma-
nowie, wygotowaa akademia 1814 r, wspólny plan nauk, dostarczaa im

profesorów i ksiek, ale nie mieszaa si do ich zarzdu, bo ten nalea
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do rektora kolegium, i nie przysyaa wizytatorów, bo zwiedza je corocz-

nie prowincya. Akademia posiadaa, oprócz gównej biblioteki, drug dzie

i pism wycznie polskici ; oraz liczne g'abinety i zbiory : 1) machin fizycz-

nych i narzdzi matematycznych; 2) zoologiczny i mineralny; 3) monet

i medali; 4) modeli architektonicznych, 5) nader rzadkich muszli i konch

amerykaskich; 6) laboratoryum chemiczne; 7) galery obrazów. Przy aka-

demii istniay: bursa muzyków, seminaryam dla wieckich kleryków i kon-

wikt szlachecki, który po zamkniciu petersburskiego 1815 r., liczy do 70

»kawalerów<t.

Od 1818 r wydawaa akademia naukowy »Miesicznik poocki« z za-

ciciem polemicznem. Zwalczaa w nim antichrzecijaskie teorye Woltera,

Russa, Spinozy, Kanta, propagowane z katedr uniwersyteckich i w czaso-

pismach, jak » Dziennik i Tygodnik wileski*; bronia si te przeciw za-

czepkom i napaciom »uczonych* wileskich i warszawskich, którz}' j
uwaali za »siedzibe obskurantów*.

§. 140. Dola Jezuitów podczas napoleoskiej wojny. 1812 r.

Ju w lutym 1812 r., pómilionowa armia Napoleona posuwaa si

korpusami ku granicom Rosyi. W lipcu stana nad Dwin i Dnieprem,

gdzie dwie rosyjskie armie, Barklaja de Tolly i Bagrationa, broni jej miay
przeprawy. Kolegia na gównym trakcie pooone, ucierpiay najwicej.

A wic najprzód Po lock, z którego wysza rosyjska zaoga 9 lipca.

Ju par tygodni przedtem, rektor Lustyg, który z kilku ksiami i brami
pozosta, rozpuci szkoy, ksiy, kleryków i braci wyprawi na folwarki

i will. Uczynili to samo rektorowie innych kolegiów. Od 9 lipca do 8 pa-

dziernika dzieryli Francuzi Poock w swej mocy. W czci kolegium

mieli kwater jeneraowie i wysi oficerowie, cz obrócono na lazaret,

do którego zwoono rannych z pola morderczych bitew, staczanych w je-

zuickim Spasie i okolicznych wioskach. Godzien niemal zmieniay si dy-

wizye i puki II korpusu Oudinota , Francuzi , Wosi , Bawarzy, Po-

lacy. Marszaek Ney pozwoli 13 lipca na rabunek miasta. Oudinot z ofi-

cerami zakwaterowa si 14 lipca w kolegium. Francuzi wyprónili spiar-

ni, piwnic, aptek, a urzdzajc gabinety na sypialnie, popsuli wiele ma-

szyn i instrumentów, potukli rzadkie muszle i konchy. Rannego Oudinota

zastpi 6 sierpnia jenera St. Cyr, mianowany wkrótce marszakiem za

zwycistwa nad rosyjskim jeneraem Wittgensteinem, i rezydowa w kole-

gium a do odebrania miasta przez Rosyan 8 padziernika. Na posudze

rannym i chorym na dyzentery po szpitalach, umarli 00. Kiifferlin, Grotz

i Soranzo. Zastpili ich 00. Richardot, Chodkiewicz i Rusnati. Dobra spa-

skie wraz z budynkami i kocioem zniszczone, ucierpiay te wiele inne

folwarki od wasajcych si maroderów francuskich.

O r s z obra Napoleon za punkt operacyjny przeciw naddnieprskiej

armii Bagrationa. Zaj miasto marszaek Davoust 6 sierpnia. W kolegium

koszary oficerów i szpital wojskowy. Napoleon uchodzc z Moskwy, dotar

7 listopada do Orszy. Za nim przywloky si niedobitki II korpusu Neya,
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których 14 listopada wygnali Kozac}- Patowa. Jezuici wrócili do kolegium^

w styczniu 1813 r. otwarli szkoy i konwikt.

Witebsk zaj Napoleon 28 lipca sw gwardy, zaoy kaza ma-

gazyny i lazarety, i w tym celu liomendantowi Charpentier doda komi-

sy z 4 Polaków zoon. Kolegium cae zamienione na szpital, folwarki

wyniszczone kontrybucyami. Dnia 24 padziernika jenera rosyjski Harpe,

po caodziennym szturmie wypar Francuzów z miasta.

Z Mohylewa wyposzy Rosyan 8 lipca marszaek Davoust, który

przeszkodzi poczeniu si dwóch armii rosyjskich, naddwiskiej i nad-

dnieprskiej pod Orsz. Kolegium zamienione na lvoszary oficerskie i szpi-

tal. Z kocem listopada, Rosyanie pod jeneraem Oarowskim odebrali

miasto.

Misk zajmoway puki korpusu VIII, Francuzi, Polacy i West-

falczycy, od pocztku lipca do koca prawie listopada. W kolegium i domu
szkolnym szpital wojskowy.

Straty i szkody wyrzdzone wojn, wnet naprawiono. Ogólny stan

kolegiów i domów nazwa mona przed i po wojnie 1812 r. pomylnym.
Jezuici zostawali w dobrych stosunkacli z rzdem, ciesz3^1i si szacunkiem

i yczliwoci szlachty, która swe syny chtnie oddawaa do ich szkó
i konwiktów. Rezydencya w Mcisawiu podniesiona 1779 r. do rzdu
kolegium z 5-klasowem gimnazyum. Zamiast kolegium i domu nowicyatu

w Dyneburgu, który 1811 r. z rozkazu Aleksandra zamieniono na fortec,

otworzono w Krasawiu najprzód rezydency, potem 1817 r. kolegium

ze szkoami i konwiktem wUwadzie, a dom nowicyatu w Puszy.
Kilka stacyi misyjnych, jak czeczerska, ranieska, zamienione przez Sie-

strzencewicza 1776 r. na parafie. W Czeczersku utrzymywali Jezuici

od 1788—1806 r. szko trzechklasowa i burs muzyków.

§. 141. Nowe kolegia, domy i stacye misyjne w Rosyi. 1800— 1820.

Przybyway te nowe domy i misye. Wspomniaem o kolegium pe-

tersburskiem, z szkoami i konwiktem wielkopaskim dla Rosyan i kocio-

em w. Katarzyny, który dla kaza w 4 jzykach, naboestw, chrztów,

lubów i pogrzebów, czy Jezuitów z caym wiatem katolickim stolic}'.

Do Rygi zaprosili ich katolicy tamtejsi (9.000 Niemców, Polaków
i otyszów); w lutym 1804 roku otwarto rezydency ryzk z duszpaster-

stwem, od r. 1810 z szko liatolick dla chopców i dziewczt. Dusz re-

zydencyi by superior O. Coince, Alzatczyk, który dla upoledzonych do-

td katolików, wyrobi u ministra Golicyna i gubernatora ryzkiego, mar-

kiza Paolucci, równouprawnienie z protestantami i toerancy religijn.

Dla klasy pracujcej, otyszów gównie, zaoy 1816 roku szpital na

150 óek.
W Romanowie na Woyniu, osadzi Jezuitów ju 1811 r. senator

Józef August Graf Iliski, w celu otwarcia kolegium, szkó i konwiktu.

Stao si to dopiero 1816—1817 r., gdy cz gmachów zostaa wymuro-

wan. Konwikt liczy 20—24 »kawalerówt, szkoy 120—1.50 uczniów.
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Oprócz wspomnianych wyej 10 misy! saratowskich po obojej stronie

Wogi, objli Jezuici misy z duszpasterstwem w Odessie 1804 roliu na

yczenie jeneraa gubernatora noworosyjskieg-o (Odessy i Chersonu) ksicia

Emanuela Richelieu. Naleay do niej misye w 5 koloniach niemieckich

(7—8.000 katolików) i w Chersonie. Dla skpstwa ksicego plenipotenta

Rosenkampfa, i czstych wyjazdów ksicia, odeskie misye nie rozwiny

si, a po r. 1815. Pracowao na nich zrazu tylko kilku, potem 10—12 mi-

syonarzy z O. d'Everlange Witry na czele.

Astrachascy katolicy (Ormianie i garstka Francuzów) dowiedziaw-

szy si o Jezuitach i ich pracach w Saratowie, zaprosili ich, za zgod ce-

sarza i metropolity, do Astrachanu 1805 r. O. Maleve, Francuz, wyu-

czywszy si po ormiasku, rezydowa w miecie, gdzie O. Fournier otwo-

rzy 1807 r. konwikt dla schizmatyckiej take modziey. O. Wojszwio

wyjeda na obaw misyonarsk, szukajc po caej gubernii katolików

w osadach, wizieniach, w wojsku i na posieleniu rozrzuconych.

Za przykadem astrachaskich, poszli katolicy (15 rodzin ormia-

skich) w M o s d o k u na Kaukazie 1805 r. Posano im O. Idziego Henry,

Belgijczyka, który w 8 miesicach wyuczy si wybornie ormiaskiego j-

zyka; w rok potem O. Wojszwi, który jako superior, zaoy szko, wy-

murowa dom gocinny dla uczonych podróników. Obydwaj cieszyli si

wzgldami gubernatora Kaukazu hr. Pozzo di Borgo, katolika, mogli wic
swobodnie rozwin akcy misyonarsk, a dostali pomoc w O. Surynie.

Wiadomo, e Katarzyna II i Aleksander I wysyali t. z. przestpców

politycznych i jeców francuskich, do rot kaukazkich, rozoonych na linii

midzy Mosdokiem, Kaspijskiem jeziorem i morzem Czarnem. W r. 1813

zesano na Kaukaz 12.000 Polaków, jeców francuskich, midzy nimi pu-

kownika Adama Potockiego, z linii prymasowskiej, którego ywot napisaa

córka Kai-olina Nakwaska. Odarci, ndzni, chorzy na ciele i duszy, zape-

nili szpitale w Mosdoku i Kislarze i umierali na tyfus gsto. Ratowali ich

dusze, ale i nieli pomoc w lekach, ywnoci, bielinie, ubraniu, misyona-

rze, w czem im pomagao kilka pa polskich tam internowanych. Jenera

Brzozowski przysya dla nich paki ksiek religijnych, róace, szkaple-

rze, a misyonarzom na ochod czokolad i herbat.

Pochorowali si ciko. Wojszwio wyleczywszy si, szuka katoli-

ków midzy Kozakami starowiercami i mookanami, uda si do stolicy do

Stauropola, gdzie suyo 500 Polaków w rotach kaukazkich; potem do ko-

pal Av wociach Dubowskiej, Karguliskiej, Kurdziskiej i w Kislarze,

gdzie pracowao kilkuset polskich skazaców, midzy nimi onierze z wy-

prawy hiszpaskiej, byle pozyska ich serca i przywie do Boga. To samo

robi O. Suryn w Kislarze, gdzie w szpitalu umierao dziennie 6—7 Pola-

ków. Aleksander I uaskawi wszystkich, ale tylko 8000 wrócio do kraju,

S.500 umaro, koo 500 pozostao na linii kaukazkiej od Naur do Mosdoku.

Byy to szumowiny Polaków; misyonarze zayli z nimi wiele kopotu,

a z maym poytkiem; uciekali z kazania do kai-t i wódki.

Równie pracowite, a skpe w duchowne poytki, byy misye sj^bir-

skie w Irkucku i Tomsku. Któby uwierzy, ju 1614 roku jeców
z wojny Dymitra Samozwaca I i II, r. 1607 i 1614 zasyano na Sybir, od-

dzielony wtenczas od Europy rzek Solka, »gdzie sól warzono «. Powtó-
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rzylo si to podczas wojen moskiewskich za Jana Kazimierza 1655—1660 r.

Jezuita Kawczyski z Wilna 10 lat przeby w kopalniach syberyjskich,

bo nie chcia przyj schizmy, zasany do Asti-ahanu, gdzie te i umar
1662 r. Car Piotr 1707 r. wielu partyzantów Leszczyskiego wygna na S}'-

bir a do Jakucka. Jezuita adyeski porwany z Wilna 1736 r., skazany

do rot aresztanckich w Sybirze, cierpia jeszcze 1756 r., zgin bez wieci.

Setki konfederatów barskich, pokutowao za swój patryotyzm na Sybirze.

Anioem pocieszycielem dla nich by misyonarz Propagandy, polski kapu-

cyn z Uciuga nad Bugiem, O. Elizeusz (f 1798 r. w Sai-atowie}.

Przez lat wiele pozostawali wygnacy bez pomocy duchownej. Dopiero

1810 r., pierwszy jenera gubernator sybirski Pestel, zada od jeneraa

Brzozowskiego misyonarzy do Irkucka. Dano 3 ksiy, Szpaka, Kamie-
skiego, Maszewskiego i brata Drozdowicza (f 1859 r. w Nowym Sczu). O.

Szpak umar w drodze, w Moskwie, zastpi go O. aszkiewicz, superior

misyi. Dnia 2 kwietnia 1812 r. stanli w Irkucku. Tu rezydowa stale je-

den misyonarz, dwaj inni rozjedali si na prac misyjn do powiatoAvych

miasteczek: Tunguska, Wercholeska, Ilimska, Baagaska, Kireska i ni-

nego Udiska, szukajc posieleców katolików i skazanych do kopal
rudy elaznej i soli, gdzie w tumie zbrodniarzy znajdowali kilku, czasem

kilkunastu t. z. przestpców politycznych, Polaków »w godzie, nagoci,

ndzy i niedostatku*.

Zawadzili i o Nerczysk, gdzie tylko 9 ciu zastali katolików,

i o T o m s k.

Tu dopiero 1815 r. otwarto sta misy 2 ksiy. Kamieskiego i Wa-
luynicza z bratem Kozakiewiczem. Garstka katolików tomskich (50—bO

osób), miaa swoje oratorium, ale obwód misyi obejmowa guberni tom-

sk, tobolsk, step3^ kirgizkie i guberni jenisejsk, a na tych przestrze-

niach rozrzucone garstki katolików, wyszukiwali misyonarze w corocznych

objazdach, aby im przynie pomoc religijn.
*

§. 142. Przywrócenie zakonu na caym wiecie. 1814 r. — Agitacye

anti-jezuickie sekciarzy i S iestrzencewicza. — Wygnanie Jezuitów

z Petersburga. 1815.

Napoleon w swej dumie, wizi Piusa VII przez lat 3 w Savonie,

nastpnie w Fontaineblau przez pótora roku; upokorzony przegran lip-

sk puci go na wolno d. 22 stycznia 1814 r. Dnia 24 maja, pod oson
wojsk koalicyjnych, papie wjecha tryumfalnie do Rzymu, a ju 7 sier-

pnia ogosi urbi et orhi bull Sollicitudo omnium ecclesiarum, przywracajc
zakon Jezuitów na caym wiecie, tak jak go zatwierdzi pierwotnie Pa-

we III. Móg to uczyni tak prdko, bo z wspówiniem kardynaem

Pacca, przez dugie miesice naradza si nad t spraw i obmyli j na-

leycie.

Królowie i ksita, nawet burboscy, z wyjtkiem regenta portu-

galskiego, przyjli bull, zato wszelakiego rodzaju sekty i loe, jak gdyby

kto poruszy gniazdo os i szerszeni, rzuciy si na obalenie dopiero ca
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wskrzeszoneg'0 zakonu, najprzód w Rosyi, w której jakby w arce Noego,

znalaz ocalenie.

Stosownie do tej bulli, waciw rezydenc\' jeneraa zalconu powi-

nien by Ezym, nie Petersburg, Avic te jenera Brzozowski wniós pro-

b do ministra wyzna, Aleksandra Golicyna, o przeniesienie swej sie-

dziby do stolicy chrzecijastwa. Minister odmówi, zasaniajc si nieobe-

cnoci cesarza, zajtego koalicy anti-napoleosk i kongresami w Paryu
i Wiedniu. Ale wanie pod t nieobecno monarciy, masoni 14 ló w sto-

licy, illuminaci, martynici i protestanckie towarzystwo biblijne, protego-

wane przez Siestrzencewicza, podali sobie rce, aby wydali Jezuitów naj-

przód z Petersburga, gdzie nietylko u katolików, ale u pierwszych rodzin

rosyjskich posiadali mir i poszanowanie wielkie. Nie mogc znale plamy

na ich obyczajach i cnocie, zarzucali im, zwaszcza kilku francuskim Je-

zuitom, prozelityzm midzy damami wielkiego wiata, i modzie w kon-

wikcie.

Istotnie 15-letni konwiktor Aleksander Golicyn , syn gubernatora

w Jarosawiu nad Wog, a bratanek ministra, zosta podczas wit Bo-

ego Narodzenia 1814 r. katolikiem. Oburzyo to ministi^a ju i tak mar-

kotnego na Jezuitów, bo odmówili mu pomocy w przeciganiu arystokra-

cyi do towarzystwa biblijnego, którego by prezesem, a podjudzony przez

kler prawosawny, e religia grecka, a z ni pastwo carów t propa-

gand jezuick upadnie, zaniós skarg do cesarza, bawicego na kongre-

sie w Wiedniu. Pisa i jenera Brzozowski do monarchy, uniewinniajc O.

Rozavena, który mia by sprawc konwersji modego Golicyna, mini-

strowi za owiadczy, e od 1 stycznia 1815 r., tylko katolików do kon-

wiktów przyjmowa pozwoli, e nawet gotów konwikt przenie do Poo-

cka. Napróno; minister podtrzymywany w swym rankorze na Jezuitów

nietylko przez popów, ale przez Siestrzencewicza, a take i t okuliczno-

ci, e w salonach petersburskich nie mówiono tylko o Jezuitach i jezui-

tyzmie i tych kilku damach, które, jak hrabina Katarzyna Rostopczyn,

usuny si od zgieku wiatowego, zostay wic katoliczkami, postanowi

wygna Jezuitów z stolicy, a potem z cesarstwa. Czeka tjiko powrotu ce-

sarza i sposobnej chwili. Ta si wnet nadarzya.
Faworyta cesarza. Polka, z Czertwertyskich Naryszkinowa, przy-

rzeka na spowiedzi u Jezuity zerwa stosunek i objawia to cesarzowi,.

gdy wróciwszy po drugim kongresie paryskim, odwiedzi j. Uraony tern

cesarz, przywoa Golicyna i razem z nim, w salonie Naiyszkinowej, uo-

y szkic banicyjnego ukazu, który zredagowany lepiej przez ministra,^

nosi dat 20 grudnia 1815 r. Jako jedyny powód banicyi,' podano, e Je-

zuici »przedsiwzili wstrzsn panujc oddawna w pastwie naszem
prawowiern greck religi... odcigajc poruczonych sobie modzieców
i niektóre osoby sabej pci eskiej, od naszej, a nakaniajc do swojej

wiary €. Wykonanie ukazu odbyo si w nocy z 20 na 21 grudnia, a 22

rycho wit, 14 krytych sanek wywiozo 24 Jezuitów petersburskich do Po-

ocka; dwaj bowiem, rektor Czy i prokurator Krukowski, pozostali jeszcze

3 dni dla zoenia rachunków i spisania inwentarz}'. Wygnanie Jezuitów

z caej Rosyi byo ju tylko kwest^^ czasu.
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§. 143. mier jeneraa Brzozowskiego. — Wygnanie Jezuitów z Ro-
syi. 1816-1820.

Jenera Brzozowski, który od r. 1814 r. cz jeneralskiego urzdu
zoy na barki wikaryusza jeneralnego w Rzymie, O. Pannizoni, odway
si na króli iazardowny i 31 sierpnia 1816 r. wystosowa list wprost do

cesarza, proszc dla siebie i 2 Ojców o wolny wyjazd do Rzymu.
Przeszkodzi Siestrzencewicz, którego Pius VII brewem 31 wrzenia,

ogoszonem w »Gazecie hamburskiej* i innych pismach, ostro zgromi za

popieranie towarzystw biblijnych, on za przyczyn tego brewe przypisy-

\\'a mylnie donosom Jezuitów. Wic i u Golicyna nalega na wygnanie
Jezuitów z Rosy i, i wedug wiadectwa Szantyra » sposób tego wygnania,

w innych krajach zachowany, z historyi wypisany*, przesa temu mini-

strowi. Ale i jemu i cesarzowi wstydno byo sdziwego starca, któremu

przedtem tyle dawali dowodów askawoci, skazywa na wygnanie; czekali

jego mierci. Niedugo czekali. Jenera tknity lekkim paraliem w marcu
1819 r., zakoczy wskutek ponownego ataku ycie 20 stycznia 1820 r.

Biaaru staa si ju tylko prowinc^^ zakonn. Mianowany po Pan-

nizonim, wikaryusz jeneralny O. Petrucci, rezydowa w Rz3^mie, dokd te
zwoa jeneraln kongregacy na 14 wrzenia 1820 r. Uda si by na ni
powinien prowincya biaoruski, witochowski z dwoma deputatami, wy-

branymi na prowincyanej kongregacyi, wic o wolny wyjazd dla siebie

i dla nich wniós prob do cesarza. Odpowiedziano ukazem 13 marca t. r.

banitujcym zakon z caej Rosyi, zredagowanym przez radc tajnego Tur-

geniewa i hrabiego Capo d'Istria, ministra spraw zagranicznych.

Powód podany ten sam co wygnania z stolicy: prozelityzm midzy
studentami w Mohj^lewie, midzy onierzami w szpitalu witebskim, dysu-

nitami w Syber3i, unitami na Kaukazie, Inne poAvody, a raczej zarzuty,

powtórzone z kasacyjnego brewe Klemensa XIV, mianowicie: pode za-

biegi, niezgody, chciwo dóbr ziemskich. Ukaz ogosili dziekanie z horo-

dniczymi, i objli cae mienie pojezuickie na fundusz katolicki religijno-

naukowy, najprzód w Moh3'lewie i Witebsku, nastpnie w innych kole-

giach. Na parafiach i misyach zastpili Jezuitów wieccy lub zakonni

ksia. Zarzd szkó obja akademia wileska, poocka bowiem zostaa

zniesion. Koszta wysania Jezuitów do granic cesarstwa, 30 dukatów na

osob, pokryli gubernatorowie z budetu nadzwyczajnych wydatków, ale

komisarze nie wypacili ici rzetelnie. Jezuici, którzy owiadczyli si z go-

towoci wystpienia z zakonu, mogli swobodnie pozosta w kraju; takich,

na 363, znalazo si 5. Jeden wszelako ociemniay, 87-letni profes Hieronim

Haraburda, pozosta za zezwoleniem cesarza w Rosyi, i umar Jezuit
w monasterze bazyliaskim, w Czerei w lipcu 1820 r.

Siestrzencewicz dla tych kilka parafii pojezuickich na Bialejrusi,

znalaz atwo ksiy, ale 33 misyonarzy nad Wog, na Kaukazie i w Sy-

beryi, nie mia kim zastpi. Wic za zgod cesarza, pozwoli im pozosta

przy swej regule, byle zmienili sukni i nazw. Odmówili wsz^^scy i w je-

sieni 1820 r. wyjechali za granic. Kaukazcy tylko misyonarze, Wojszwilo
i Henry, pozostali do 1826 r., bo dopiero wtenczas znalaz si na ich miej-

sce ormiaski ksidz, niepospolita' intrygant, Devrescian.
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Gmachy polockiego kolegium obrócono na insU^tut wojskowy, ko-

ció na cerkiew soborn. Pozostawiono szkoy nisze; muzea i zbiory,

czci przewieziono do Petersburga, czci zmarnowano. Wspania bi-

bliotek z bogatem archiwum do historyi zakonu w Polsce i pikn kolek-

c\' dyplomatów i rkopisów, zoono w gmachu ministerstwa spraw we-

wntrznych w Petersburgu. Tam ona spoczywaa do 18K2 r., w którym po-

ar zniszczy gmach i bibliotek. Szcztki tylko wcielono do biblioteki pu-

blicznej.

Orszaskie kolegium z szkoami i kocioem objli Dominikanie, ale

ju 1829 r. rozebrano koció, zamknito szkoy, kolegium przerobiono na

wizienie.

W Uwadzie szkoy zwinito, drewniany koció i dom oddano na

far i plebani.

Witebskie kolegium z szkoami dostao si 1822 r. Bazylianom. Ukaz

1832 r. zamkn szkoy; drugi ukaz 1839 r. rozgoni Bazylianów. R. 1843

koció przerobiony na cerkiew soborn, a kolegium 1872 r. na paac dla

archireja.

W Mohylewie kolegium i dom szkolny, zamienione na szko ka-

deck. Koció sta prawie pustk, dopiero 1833 r. przerobiony na cerkiew

prawosawn.
Kolegium w Mcisawiu z szkoami, konwiktem i kocioem, oddane

00. Bernardynom. Szkoy zamkn rzd 1829 r., koció zamieniony na cer-

kiew 1832 roku, w gmachach pojezuickich duchowne seminaryiim prawo-

sawne.

W Rydze pozostali Jezuici do 13 lipca, oddawszy przed wyjazdem

dom, koció, szpital z uposaeniem, jako wasno katolickiej gminy, syn-

dykom kocioa, a nie przysanemu od metropolity ex-Jezuicie Leniew-

skiemu.

Romanowskie wreszcie kolegium, odda graf Iliski Wizytkom, pro-

ba bowiem jego do cesarza o zachowanie tam 24 Jezuitów i erekcy aka-

demii nie zostaa wysuchana.

ROZDZIA XXIIL

Jezuici w Galicyi. 1820-1848.

§. 144. Przybycie wygnaców do Lwowa. — Cesarz Franciszek I za-

trzymuje ich w Galicyi. — Walka z Józefinizmem. — Dwa w nim
wyomy. 1820—1836.

Na pierwsz wie o banicyjnym ulcazie, prowincya witochowski
zwoa rad powaniejszych Ojców w Poocku, na której postanowiono,

JEZUICI W POLSCE. Jg
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przez kraje austryackie na komor radziwiowsk, przebiera si do

Woch, gdzie zakon mia ju kolegia i domy. Tylko Jezuici ryzcy i 7 Je-

zuitów poockich, obra mieli drog na komor prusk w Podze. Uwia-

damiajc o tem zakonn braci, wyda 30 marca list okólny w duchu icie

lycerskim: »Ruszajmy miao i wesoo w wiat, bo wódz nasz Chrystus

idzie z krzyem przed nami«.

Pierwsi, w myl ukazu, wyruszyli w drog Jezuici mohylewscy, byo
ich 12; dnia 1 maja stanli na komorze radziwiowskiej. Podpisano im

paszporty, budki ydowskie odwiozy ich do Brodów. Tu, ku przykremu

zdziwieniu, komisarz austryackiej komory, owiadcza im, e ani ich pu-

ci w dalsz drog, ani przybywajcych 3 maja witebskich Jezuitów prze-

puci przez granic austryack nie moe, dopokd od gubernium lwow-

skiego nie otrzyma instrukcyi. Nadesza ona 5 maja, gubernator baron

Hauer, kaza otworzy granic wygnacom, dwa jednak cae dni witebscy

Jezuici w liczbie 12, obozowali na neutralnym wiermilowym kawaku
ziemi, in campo penes Bad2iwioviam, jalc si artobliwie wyraali.

Kolejno przybywali do Lwowa, 10 maja witebscy; 11 mohylewscy;

13, 15, 22 maja pooccy; 23 i 24 maja uwadzcy; 27 maja mcislawscy wy-

gnacy. Przyjcie znaleli yczliwe nietylko w klasztorach lwowskich, ale

i u praatów i kanoników, i u samego arcybiskupa Iwowsliiego AnkAvi-

cza, który dla braku parafialnego kleru, pragn szczerze zatrzyma Je-

zuitów w archidyecezyi. Oni jednak ju 23 maja rozpoczli dalsz drog
na Wiede i Ponteb do Ferrary, Bolonii, Regium i Rzymu, gdzie im wi-

karyusz jeneralny Petrucci, tymczasow siedzib pi-zeznaczy.

Prowincya witochowski, zrozumiawszy, e arcybiskup i guberna-

tor pragn biaoruskich ksiy zatrzyma w Galicyi i w tym sensie wnie-

li »najpoddasze« przedstawienie do cesarza Franciszka I, nie znajc nie-

mieckiego jzyka, zamianowa swym penomocnikiem do ukadów, O. Lan-

desa, Bawarczyka i wyprawi dnia 23 maja do Wiednia. Cesarz pozwoli

10 czerwca pozosta Jezuitom w Galicyi, przy duszpasterstwie i szkoach,

ale tym tylko, którzy »z zwizku zakonnego wystpi*. Na to si oni nie

godzili. Dziki jednak staraniom O. Landesa u wielowadnego ksicia Kle-

mensa Metternicha, i kanclerza kancelaryi nadwornej hr. Saurau, dziki

pisemnym i osobistym przedstawieniom gubernatora Hauera, cesarz pozo-

stawi t spraw ukadom hr. Saurau z O. Landesem.

Ten owiadczy stanowczo, e Jezuici pozosta mog w Austryi tylko

jako zakon, zaleny wycznie od jeneraa swego i majcy zupen swo-

bod znoszenia si z nim bezporednio, bo to naley do istot}" instytutu,

w innych za rzeczach gotowi s zastosowa si do »normalnych« (józefi-

skich) praw o zakonach w Austryi. Jeeli cesarz na ten wyjtek od praw

normalnych udzieli dyspensy, wtenczas Jezuici dostarcz 14 profesorów dla

gimnazyum i wyszych nauk filozofii, fizyki i matematyki w Tarnopolu,

8 profesorów dla konwiktu szlacheckiego we Lwowie.

Cesarz dyspensy na razie nie da, ale okaza si do niej skonnym,^

a prowincyaowi witochowskiemu, jadcemu na kongregacy jeneraln

do Rzymu, da dwukrotne posuchanie, okazujc wiele wspóczucia, i na

tuactwo skazany, i owiadczajc wyranie: »przyjmuj was w mem kró-

lestwie Galicyi, jako dawnych Jezuitów, a na wyywienie 50 z waszej



liczby, kosztów z mego skarbu dostarcz*. Upyno jednak 7 lat, zanim
cesarz onej dyspensy udzieli dekretem dnia 18 lipca 1827 r., bo nietylko

radcy nadwornej kancelaryi dla spraw religijnych, ale arcybiskup Ankwicz
i tarnowski biskup Zieg-ler, nie mogli zrozumie, e zaleno i korespon-

dencya Jezuitów z jeneraem za poi-ednictwem »tajnej nadwornej i pa-
stwowej kancelaria*, narusza istot zakonu.

B3' to pierwszy wyom w józefinizmie zrobiony pi-zez Jezuitów,

a nie przyszo to atwo, bo rzeczy szy tak opornie, e w kwietniu 1823 r.,

zanieli Jezuici przez prokuratora sweg-o O. Loefflera, prob do cesarza,

»aby nam pozwoli pój drog naszego wyg'nania, ibymy z brami na-

szymi poczeni, t mieli pociech, emy a do ostatniej chwili wiedli y-
cie zgodne z nasz profesya zakonn*, cesarz jednak nie pozwoli wyda
paszportów.

Drugi wyom, zrobili w józefiskim systemie nauk szkolnych, we-

dug reformy profesora Martiniego i ks. Gracyana Marksa z 1774 i 1776 r.

Gimnazyów w Galicyi byo 11, dyrektorem ich miejscowy starosta, któ-

remu podlega prefekt szkó. Nad dyrektorami za i szkoami, sta gene-

ralny dyrektor, podówczas ks. Zachai-yjasiewicz, który je corocznie wizyto-

wa i wykadów religii szczególniej doglda. Profesorowie skadali egza-

mina przed nadworn komisy nauk, katecheci przed biskupem. Podrcz-
niki szkolne drukowano w Wiedniu w niemieckim jzyku, który by wy-

kadowym, a katechizmy szkolne nie byy wolne od akatolickich zda,,

mianowicie co do supremacyi pastwa nad Kocioem, i wadzy papiea.

Dla seminaryów duchownych, komisya nadworna nauk, nie biskup,

mianowaa profesorów, naznaczaa podrczniki teologii, historyi kocielnej,

egzegezy, kanonicznego prawa, przepenione protestanckimi bdami. Za-

konom pozwolono wprawdzie na t. z. studium domesticum, ale pod nadzo-

rem biskupów, wedug metody i podrczników przepisanych dla semina-

rów rzdowych we Lwowie i Przemj^lu.

Jezuici otworzyli kolegium i gimnazyum (niemieckie) w Tarnopolu

1820 r., dwuletni kurs (niemiecki) filozofii 1823 r., i powoli rozryw^ali pta
józefiskiego systemu nauk. Najprzód w wykadach religii, odrzucili pod-

rcznik rzdowy, peny akatolickich zda, a wprowadzili katechizm b. Ka-
nizyusza i history biblijn Overberga. Potem 1823 r., uwolnili si od do-

kuczliwych egzaminów profesorskich z religii i filozofii przed arcybisku-

pem Ankwiczem, ale nie od rzdowych. Dalej 1827 r. pozbyli si dyrektor-

stwa starosty; prowincya by dyrektorem, zastpowali go rektor jaka

vice-dyrektor. i prefekt szkó, zostawali jednak wszyscy pod nadzorem je-

neralnego dyrektora szkó, a na egzamina roczne przybywa starosta jako

wiadek raczej, jak zwierzchnik, który z odbytych egzaminów skada re-

lacy do gubernium.

W kolegium i domu nowicyatu, otwartym 1822 roku w Starejwsi,

w obwodzie sanockim, postanowili 1823 r. urzdzi studium domesticum

teologii dla swych kleryków. Nadworna komisya nauk kazaa sobie poda
dokadny plan tego studium, a tymczasem posya lvler3^ków do semina-

ryum w Przemylu. Posano ich, ale wnet odwoano, bo wyklad}'^ zawie-

ray nauk anti- katolick, a 7 podrczników, mianowicie: 3 dziea do egze-

gezy pisma w., Jana Jahna, archeologia biblijna tego autora, historya

18*
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kocielna w 2 tomach Macieja Dannemayera, etyka czyli teologia moralna

Karola Reybergera i prawo kocielne austryackie Jerzego Rechbergera,

potpia jako niezgodne z nauk katolicka, rzymska kongregacya indeksu

28 lipca 1817 r. i 17 stycznia 1820 r. O tern nie wiedziaa nadworna komi-

sya nauk, dowiedziaa si z memoryau 4 Jezuitów teologów starowiej-

skich, zwaszcza O. Pawa Ciechanowieckiego, który nietylko powysze
ksiki, ale i egzegez profesora Mayera, filozofi Likawetza, Pijara,

i Teologi dogmatyczn lwowskiego profesora dra Ignacego Penki, uczo-

nej poddali krytyce, wykazujc szereg w nich protestanckich bdów.
Jako 1825 roku podrczniki te z rozkazu nadwornej komisyi nauk

usunito z seminaryów, Jezuitom pozwolono na studium domestieum, ale tak

jak je maj inne zakony. Oni tej klauzuli nie pi-zyjli, ale przy pomocy
vice-gubernatora Galicy i, ksicia Lobkowica, prymasa Wgier Rudnaya,

radców dworu, barona Penklera i hr. Goessa, ksicia Mettei-nicha, a naj-

wicej biskupa podówczas linzkiego Zieglera, który poz\skany przez O.

Snarskiego, sta si szczerym przyjacielem zakonu, uzyskali cesarski de-

kret 24 sierpnia 1827 r., pozwalajcy na studium domestieum, 4-letni kurs

teologii wedug planu zakonu, pod wadz i nadzorem prowincyaa. Prze-

znaczeni jednali przez niego profesorowie do gównych przedmiotów, a take
kleryccy przy kocu roku, zoy powinni egzamin ex doctrina piana et

practica, przed biskupem lub jego komisarzem, biskup za zda spraw do

nadwornej komisyi nauk.

Od »dobrotliwego« ale zaniedziaego w józefinizmie cesarza Franci-

szka, wicej uzyska si nie dao, ale ju to, byo wyomem walnym w jó-

zefiskiem szkolnictwie. Jezuici od 1827 r,, porzuciwszy jzyk niemiecki,

wykadali po acinie filozofi i wysze nauki, wedug wasnych podrczni-

ków, a zaleno sw od biskupów i nadwornej komisyi nauk, sprowadzili

istotnie do minimum. Prawda, e zay przytera musieli wielkiej cierpli-

woci, od roku bowiem 1820—1827 r. zasypywaa ich nadworna komisya

nauk, przez gubernium i konsystorze, reskryptami i deki"etami, a z tych

50 z gór aktów, odnosi si do egzaminów profesorów szkó publicznych

i do studium domestieum.

Dopiero nowy cesarz Ferdynand I, na prob jeneraa zakonu Roo-

thaana, a za poparciem jeneralnego gubernatora Galicy i, arcyk sieci Fer-

dynanda Este, Jezuitów patrona i dobrodzieja, wyda 19 marca 1836 roku

dekret pozwalajcy na nauczanie w szkoach publicznych i w studium do-

mestieum, wedug ich systemu nauk, czyli Baiio studiorum, a 1838 roku

na zaoenie kongregacyi maryaskiej Sodalitas mariana midzj^ modzie
szkolna.

§. 145. Jezuici na parafiach. — Trzeci wyom w Józefinizmie.

1820-1833.

Reforma na polu kocielnem, wprowadzona przez Józefa II, cesarza

zakrystyana jal<; go pruski Fryderyk II, a za nim Francuzi nazwali, bya
w istocie wskrzeszeniem bizantynizmu na Zaciodzie. Koció czynia sue-
bnic pastwa, wadz papiea poddaa pod placetum regium, i tylko za



— 277 —

wiedz i zezwoleniem rzdu znosi si móg papie z katolikami Austryi,

a oni z nim; biskupów i ksi}" wychowaa na »urzdników ducliownycti«,

wzia w kuratel rzdow dobra i majtki duchowne, wprowadzia biuro-

Icratyzm do administracyi kocielnej, mieszaa si szeregiem drobiazgowych

przepisów do mszy w., do chrztów, lubów, pog-rzebów, do kaza i wszel-

kich naboestw. W podobny sposób urzdzia zakony; zniósszy nad nimi

wadz jeneraów, poddaa je biskupom i rzdowi, skoawia nowicyaty

i wychowanie zakonne, i nie baczc na ce i ducha reguy, kazaa wszyst-

kim zaj si duszpasterstwem albo szkoami. Zakony, które si do tego

nie naday, mzkie i eskie, zostay rozwizane i zniesione, fundac3'e ich

zabrane na t. z. fundusz religijny.

Pierwszym, widocznym wynikiem józefiskiej reformy by wielki

brak kleru, w Galicyi moe wikszy jak indziej. Szlachta bowiem, z pa-

tryotyzmu polskiego nie chciaa oddawa synów na ksiy, austryackich

urzdników duchownych, mieszczastwo ubogie, nie miao za co posya
ich do szkó, tembardziej utrapiony paszcz3'zn lud wiejski. I do zako-

nów coraz mniej byo powoa, bo regua iipada, a rzd zuboN^ je, i
wil:szej liczby wyywi nie byy w stanie.

Do powiedzie, e w chwili przybycia Jezuitów 1820 r., w samej

archidyecezyi lwowskiej wakowao 70 kilka probostw i kapeanii, tyle

w dyecezyi przemyskiej, nie wiele mniej w tarnowskiej, erygowanej kano-

nicznie 1826 r.

I dlatego to gównie braku ksiy, arcybiskup Ankwicz, stara si
u rzdu i cesarza o zatrzymanie Jezuitów w Galicyi; on chcia z nich mie
kler parafialny i pod swoj podda wadz, i nie kontent by, gdy mu
tych Jezuitów zabierano na profesorów tarnopolskich, wic im dokucza
przy egzaminach, odmawia aprobaty do suchania spowiedzi, a nawet do

kaza, i nka rónymi sposoby przez lat kilka.

Tymczasem instytut zabrania Jezuitom zajmowania si duszpaster-

stwem, bo ich parafi to nie miasto lub wsi kilka, ale wiat cay. Nie

chcieli jednak odmow zraa arcybiskupa, wic prowincya witochow-
ski, prosi jeneraa zakonu Fortis, o wyjednanie dyspensy papiezkiej

i otrzymawszy j na lat 7, przeznaczy 1821 r. po dwóch l<siy na para-

fie w Kossowie, Jabonowie, Jakobenach i Zastawnej na Bukowinie, do

Krzywcza, Lipska, Markowej, Nadwornej, Rohatyna, Sidorowa i Tustego
w Galicyi. Przybyby do nich 1824 r. ubogie górskie parafie na Bukowinie,

z ludnoci przewanie niemieck: Fiirstentha, Gurahumora, Karlsberg,

Kocma, Luisenthal. A dalej 1826 r. Pieniaki, Radziechów, Witków, Pisty,

Narol, Zaoce, tam byli kapelanami szpitalu Panien miosiernych.

Przemyski biskup Antoni Goaszewski, który zna jeszcze dawnych
Jezuitów i ich instytut, pi-osi prowincyaa o teologa nadwornego dla sie-

bie O. Rószczyca, dwóch spowiedników dla seminaryum klerylów i o »cza-

sowych pomocników*, bez pasterskiej jurysdykcyi i odpowiedzialnoci, po

dwóch do Tuchowa, Brzozowa i urowic, trzech do Kawary i Zebrzydow-

skiej, czterech do Mocisk, dwóch do spalonego acuta, na prob hr. Po-

tockiego, tylu do Przeworska dla posugi w szpitalu Panien miosiernych,

i do Jarosawia, gdzie prepozytem by znany z uprzedze do Jezuitów ks.

Siarczyski, nieco póniej do Polany i Mrzygodu, a 1827 r. do Golcowej.
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W tynieckiej, od 1826 r. tarnowskiej dyecezyi, objli Jezuici pobe-

nedyktysl^i koció N. M. P. w Tuchowie za rzek Bia, posug ducio-

Avn w Mielcu, Myeiiicach, Pilznie, Sukowicaci; r. 1824 Mielec i Myle-
nice zamieniono na Bochni i Zalasow.

Gdy si skoczyo siedmiolecie dyspensy papiezkiej, wystara si
nowy prowincya Loeffler, przy pomocy yczliwego zakonowi gubernatora

Galicyi ksicia Lobkowica, o dekret cesarski 24 stycznia 1826 r., pozwala-

jcy Jezuitom pracowa na parafiach w formie misyi, wedug insty-

tutu swego. Urzdzi wic na Bukowinie 3 domy czyli stacye misyjne po
2—5 ksiy, w Gurahumora, Jakobenach i Kocmaniu. W Galicyi 5 domów:
w Nadwornej, Liczkowcach, Markowej, Pieniakach i Borszczowie, z których

to domów obsugiwali misyonarze jeszcze 8 innych parafii, tak jednak, e
ksigi parafialne i jura stolae oddawali wieckim tyche parafii, nominal-

nym raczej, jak rzeczywistym administratorom. Dopiero 1838 roku jenera

Roothaan, uwolni misyonarzy od tej zalenoci.

Prowincya Loeffler pragn przy tej sposobnoci wskrzesi zapo-

mniane od 1773 r. wielkie misye ludowe, znalaz poparcie u gubernatora,

ale sprzeciwi si arcybiskup Anliwicz, uwaajc takie misye za niepotrze-

bne, pomimo, e 1826 r. tytuem » przygotowania do jubileuszu* Leona XII,

pozwoli na kilka misyi ludowych w obwodzie zoczowskim. Niezraony

tem nowy prowincya Jakób Pierling, uda si 1832 r. wprost do cesarza,

o pozwolenie dawania misyi ludowych »na danie jednak ordynarj^atów*,

t. j. biskupów. Niestety, arcybiskup Ankwicz poda 5 warunków niemoli-

wych do przyjcia, przemyski biskup Potoczky, uzna misye za niepotrze-

bne, a zdanie jego popara rada gubernialua. Tylko tarnowski biskup Pi-

sztek, owiadczy si gorco za misyami, bo w jego dyecezyi na 2.306 dusz

przypada jeden kapan, a szkó normalnych (miejskich) tylko 7, ignoran-

cya wic rzeczy boskich i ludzkich wielka, powszechna, i sprawi tyle, e
wikszo nadwornej komisyi przychylia si do jego zdania, a cesarz dnia

27 wrzenia 1833 r., pozwoli na misye ludowe, na danie lub za wiedz
biskupów i pod ich dozorem i po uprzedniem » zawiadomieniu* gubernium,

gdy polityczne wadze przestrzega bd tylko porzdku policyjnego. By
to trzeci walny wyom w józefinizmie.

§. 146. Misye ludowe w Galicyi. — Zarzut przecigania Rusinów na

obrzdek aciski. — Biaoruscy Jezuici zakadaj drug prowincy
»austryack«. 1834-1846.

I zaraz 1834 r. odprawili 00. Snarski, Perkowski, Antoni Suszczew-

ski, w dyecezyi tarnowskiej 4 wielkie misye: w odygowicach hr. Borz-

ckiej, w Brzenicy pod Bochni majtku Benedyktynek staniteckich, na

prob i kosztem ksieni Teofili Mechtyldy Duval, w Chemie pod Bochni,

staraniem proboszcza Miechowity Norberta Banaczkowskiego, i w Nago-

szynie pod Dbic, dobrach Stefanii z Grocholskich Konopczynej. W r. 1835

takie misye w Stanitkach PP. Benedyktynek, Niegowici pastwa BenoS,

Lisiejgórze ksicia Sanguszki. Misyonarzom w suchaniu spowiedzi tysicy
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ludu, pomaga kler wiecki, zaproszony kurend biskupi i zakonnicy kra-

kowsc3^

Ale ten olbrzymi ruch religijny nie podoba si tarnowskiemu sta-

rocie Breinlowi i prezydentowi gubernialnemu Kriegowi; wynik ich rela-

cyi do Wiednia by ten, e misj^e ludowe s szkodliwe, bo podburzaj

przeciw szlachcie i budz zazdro wieckiego kleru. Od O. Snarskiego za-

dano tumaczenia si co do niektórych wyrae i zwrotów misyonarzy

na ambonie, zreszt biskup Pisztek przeniós si na arcybiskupstwo lwow-

skie, nastpca jego w Tarnowie ks. Zacharyasiewicz, józefinista czystej

wody, przeciwny by misyom. Wic ustay na czas jaki w dyecezyi tar-

nowskiej, zato rozwiny si piknie, od 1841 r. w archidyecezyi lwowskiej,

poparte i uwietnione wspóudziaem aciskiego, ale i ormiaskiego arcy-

biskupa Stefanowicza. Ten, z yczliwoci dla zakonu, nazywa siebie per-

petuus provincialis, Avieczystym prowincyaem Jezuitów, i przyjtj^ by ad

merita Societatis, urzdzi i zakoczy sw celebr wielk misy w Stani-

sawowie Av czerwcu 1841 r.

Za t poszy ludowe misye 1842—1843 roku w Pieczychwostach pod

ókwi, hr. Wandy z Potockich Cabogowej, zakonu dobrodziejki, w Do-

bratyczach, Hodowicy, Zimnejw odzie, Bartatowie, gdzie konkluzy celebro-

wa arcybiskup Pisztek, w asystencyi wygnaca za wiar, biskupa podla-

skiego Gutkowskiego i infuata Ostrawskiego ; w polskiej i ruskiej Rz-
snej, Powitnie i Malczycach. Dalej misya w Winiowczyku, staraniem pro-

boszcza Michaa Zawistowskiego, gdzie take na konkluzyi celebrowa ar-

cybiskup Pisztek ; w Prusach pod Lwowem, kosztem proboszcza Wiktoryna
Tarnawskiego, pani Strzemboszowej i hr. Oarowskiej. W czerwcu 1844 r.

szereg misyi w dobrach hr. Mateusza Miczyskiego, Pieniakach i Zao-
cach i wsiach do tych kluczy nalecj^ch, a take w Brodach i Kamionce
strumiowej. Równoczenie 4 misyonarze z Milatyna rozjedali si po oko-

licy z »maemi«, kilkudniowemi misyami.

Na czerwiec 1845 r., zapowiedzia dogorywajcy prawie arcybiskup

Pisztek, wielk, 14-dniow misy pokutn, 5 kaza codziennie, w archika-

tedrze lwowskiej, na któr zaprosi jako misyonarzy gównych, 00. Snar-

skiego i Franciszka Kiejnowskiego. Udzia inteligencyi by mniej znaczny,

ale mieszczan i gminu wielki; przybyway te codziennie w procesyach,

parafie wiejskie okoliczne, tak, e musiano urzdzi dwie procesye kon-

kluzyjne, jedna 14.000 ludu, rano po rynkii z 4 otarzami, jak na Boe
Ciao; druga 20.000 ludu, wieczorem z katedry na cmentarz yczakowski.
Pomimo tumów, ad i porzdek panowa wzorowy.

Oprócz niezaprzeczonych religijno-moralnych korzyci, miay te mi-

sye i religijno-polityczn zasug. Obejmoway bowiem take ludno ru-

sk, a podtrzymujc uni, paralioway propagand Eosyi, która ju 1842 r.

szerzya sie na dobre w Avschodniej Galicyi. Ale wanie dlatego, misye te

nie podobay si figurom rzdowym i metropolicie ruskiemu Lewickiemu.
Starosta ókiewski, a raczej komisarz Hajderer, asystujcy misyom

dla porzdku, i dyrektor policyi lwowskiej Sacher, zdali do gubernium re-

lacye, pierwszy, »e misye chybiaj po wikszej czci celu, i dlatego na-

ley je ograniczy*; drugi, e »wedug opinii powszechnej s nieprakty-

czne, niemdre, i chybione w caem wykonaniu, a w dodatlcu niepotrzebne*.
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Na szczcie, relacye te opatrzy komentarzem g'ubernator arcyksi Fer-

dynand Este; cesarz przeczytawszy je, dopisa oówkiem na marg-inesie:

Dient zur Wissenschaft ; misye ocalay.

Nie tak atwo usunit zostaa skarga metropolity do Propagandy

rzymskiej, e Jezuici w Gaicyi, zwaszcza w Tarnopolu, Pieniakach, Milatynie

i Lwowie, »faworyzuj przejcie z obrzdku greckiego na aciski*. Pre-

fekt Propagandy kardyna Ostini, ostrzeg o tem w listopadzie 1842 roku

prokuratora zakonu w Wiedniu, O. Becksa, dodajc, e to faworyzowanie

bardzo si nie podoba w Rzymie. Odpowiedzia mu Beckx 18 listopada, e
to nie nowy zarzut, e przed 2 laty sam zjecha do Lwowa i od 4 przeo-

onych domów na Rusi, zada dokadnych informacyi, które mu prze-

83^a. Kardyna jednak odniós si z t spraw do jeneraa Roothaana, i uwia-

damiajc o tem O. Beckxa, przypomnia mu, e jeszcze w XVII wieku,

Ui'ban VIII wezwa Jezuitów spowiedników, aby »do przyjcia obrzdku
aciskiego Rusinów, z tak wielk usilnoci nie namawiali, a przecie do

tych czasów trzymaj si wasi towarzysze tej samej metody*. Dotknity

tem O. Beckx, prosi kardynaa, aeby » ot warcie i surowo w rzecz wgl-
dn, iby prawda otrzymaa swe prawa*, przez nuncyusza za Altieri, ar-

cyksicia Este, ksicia Leona Sapieh i jego maonk, stara si wpyn
na zmian opinii w Rzymie.

Jenera z swej strony, poleci prowincyaowi Markijanowiczowi, aby

nietylko od Jezuitów, ale od biskupów aciskich i rusliich, pisemnie si
poinformowa, jaki dotd by zwyczaj na Rusi co do spowiedzi, komunii

i ostatnich sakramentów, co do kaza, katechizacyi i naboestw. Có si
okazao? Metropolita Lewicki, jeden jedyny zrobi zarzut Jezuitom w Mi-

latynie, e przybywajcym tam do cudownego obrazu Pana Jezusa na

krzyu, Rusinom, udzielaj komunii w. pod jedn postaci chleba, zma-

czanego w winie, a w ruskie wita odprawiaj w kociele ruskie nabo-

estwo. Na to mu prowincya: taki zwyczaj zastalimy, obejmujc misy
milatysk, a nie chcc zraa nowociami Rusinów, zostawilimy go nie-

tknity. Niech wic ks. metropolita kae wynie z liociola Najw. Sakra-

ment wedug obrzdku ruskiego, a ksiom ruskim niech zabroni przyby-

wa na wita ruskie do Milatyna, albo obmyli inny sposób. Odpowied
sw popar protokoem ks. Wirzchlejskiego, komisarza z ramienia arcybi-

skupa aciskiego, który na miejscu w Milatynie zebra od najstarszych

ludzi wiadectwa, jako zwyczaj powyszy, praktykowany by od wielu lat,

daleko przed przybyciem Jezuitów, e wic nie oni pierwsi go wprowa-

dzili. Lewicki 22 kwietnia 1843 r. rozporzdzi, aby przy kociele milatj^-

skim stale mieszka ks. Bazylianin, a na odpusty przj^bywali trzej najblisi

ruscy proboszczowie. Zgodzili si na to arcybiskup aciski Pisztek i pro-

wincya, i donieli do Rzymu, czy jednak przekonali kardynaa prefekta

Propagandy o niewinnoci Jezuitów?

Równoczenie z pracami w Galicyi, utworzyli biaoruscy Jezuici oso-

bn prowincy »austryack«, w dziedzicznych Icrajach Habsburgów. yczy
sobie tego cesarz Franciszek I. Wic prowincya galicyjski Loeffler, Bawar-

czyk, otworzy prz}^ pomocy biskupa z Secl<;au, Romana Zaengerle, dom
nowicyatu 1829 r. w Gleisdorfie w Styryi, przeniesiony 1831 r. do Grac u.

Rektorem i mistrzem nowicyuszów by O. Jan Majer, po nim od 1843 r.
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O. Fryderyk Krupski, vice-mistrzem O. Ksawery Asum, ministrem domu
O. Jerzy Foerster, profesorami retoryki i filozofii w tyme domu 00. Fran-

ciszek Scherer, Piotr Lange, Wincenty Buczyski, wszystko biaoruscy

Jezuici.

Dziki hojnoci arcyksicia Maksymiliana Este, który im podarowa

will Freinberg' pod Linzem i 150.000 zr. tytuem fundacyi, otworzyli

1837 r. drugie koleg-ium linzkie z konwiktem, do którego pi*zeniesiono nie-

bawem studyum filozoficzne z Gracu. Rektorami tego kolegium byli znów

biaoruscy ksia: Lange, Krupski, Jacobs, profesorem filozofii Buczyski.

W Insbruku objli najprzód 1839 r. konwikt szlachecki, Theresianum

z kocioem w. Trójcy i gimnazyum publiczne, z kocioem w. Mikoaja,^

przy którem stano kolegium. Wreszcie Tyrolczycy w^-budowali wasnym
kosztem konwikt na 300 uczniów i oddali 1845 roku Jezuitom. Rektorami

tych trzech domów insbruckich byli biaoruscy ksia: Lange, Jacobs, Pier-

ling, a domy te wraz z kolegiami w Gracu i Linzu stanowiy od 1843 r.

vice-prowincy, od 1846 r., na mocy dekretu jeneraa Roothaana z 21 czer-

wca, osobn prowincy austryack, której pierwszym prowincyaem by 0»

Jakób Pierling. Z ca tedy prawd powiedzie mona, e biaoruscy Je-

zuici »wychowali austryack prowincy*, wnoszc do niej trdycy i du-

cha starych onych ex antiua Societate Jezuitów.

§. 147. Rok 1846. — Rze galicyjska. — Misye O. Karola Antoniewi-

cza. — Misye podgórskie.

Nadszed krwawy rok 1846 rzezi galicyjskiej. Zoy}^ si na ni
agitacye demokratyczne, kierowane przez emigracy polsk z Wersalu

i Brukseli, niedostwo i obuda austryackiego rzdu i lekkomylno kon-

spirujcej szlachty, która bez dzia i broni, bez wojska i wodzów, wygna
lub rozbroi chciaa zaogi w cyrkularnych miastach, opanowa kasy

i urzdy, i wznieciwszy powszechne powstanie, zrzuci jarzmo austryackiej

niewoli. Rzd wiedzia o wszystkiem, bo patryoci nie chowali tajemnicy,

rozmawiali gono o swych planach ; a nie chcc dla stumienia ruchu uy
wojska, wezwa chopów, wmawiajc w nich przez komisarz}^ i niszych
urzdników starociskich, przez ydów i urlopników, e szlachta buntuje

si przeciw cesarzowi za to, e chcia nada chopom grunta i wolno od

paszczyzny, podatków i rekruta, i gotuje rze chopów. Oni wic, do-

brawszy sobie herszta Jakóba Szel ze Smarzowej, rzucili si 19—22 lu-

tego 1846 r. na »rabacy« po paskich dworach i mordy, w tarnowskim

najbardziej obwodzie.

Wedug urzdowego raportu z 18 marca t. r. radcy dworu Wacawa
Zaleskiego, przysanego z Wiednia, dla naocznego zbadania spustosze ra-

bacyi, w jednym tylko cyrkule tarnowskim, 152 zupionych dworów i fol-

warków leao w gruzach. Do Tarnowa, gdzie rezydowa gówny organi-

zator rzezi, starosta Breinl, przywieziono 19—23 lutego 146 trupów szla-

chty i oficyalistów, tak strasznie zbit.ych, pokaleczonych przez rozbestwione

chopstwo, e tylko 36 rozpozna byo mona; w wizieniach jeszcze dnia

14 marca zostawao 543 osób, z tych 99 poranionycli od kijów, cepów, kos,
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wide chopskich. W obwodzie bocheskim, zlupiono blizko 100 dworów,

zamordowano 8 dziedziców i wraz z mem pani Kpisk, dostawiono

do cyrkuu 366 winiów, zbitych i poranionych. W sdeckim cyrkule,

chopstwo pod wodz Janochy, zupio i spalio 92 dwory, zamordowao
18 panów. W jasielskim take okrgu, pijane chopstwo napadao i rabo-

wao dwory, midzy ciko pobitymi i pokrwawionymi by znany poeta

Wincenty Po. W Horoanie, w Samborskim cyrkule, zamordowano 7 pa-

nów, zbito, poraniono jeszcze wicej i odwieziono do Lwowa do »krj^mi-

nau« u Brygidek.

Ogólna cyfra zabitych w tej rzezi przechodzi 700 osób; manifest ce-

sarski, odczytany z ambon 16 marca t. r. da amnesty uczestnikom raba-

cyi, podnoszc ich wierno dla tronu. Rozzuchwalone tem chopstwo, od-

mawiao paszczyzny, burzyo si i odgraao, tym razem ju starocie

i urzdom. Sprowadzono na nie batalion piechoty puku Hajnau, w kwie-

tniu za puk pieszy Deutshmeister. Przed si zbrojn ustpi opór, lud

Avraca do paszczyzny, ale odezwao si sumienie, serca ogarn lk
i strach przed odwetem szlachty.

Wic gubernator arcyksi Este, który na radzie gubernialnej

w styczniu 1846 r., pozwoli niestety uy chopów na stumienie »powsta-

nia« szlachty, nie przewidujc sn okropnoci nastpstw tego kroku, za-

wezwa pierwszych dni marca, przez administratora archidyecez^a lwow-

skiej, Pisztek bowiem umar w styczniu 1846 roku, prowincyaa Baworow-

skiego, ab}'" dostarczy misyonarzj^ dla dyecezyi tarnowskiej. Prowincya

wyznaczy z kolegium sdeckiego O. Karola Antoniewicza, onierza przed-

tem, obywatela, ojca dzieciom, które wszystkie pomary i wdowca, wraz

z O. Ignacym Sierockim. Od poowy kwietnia do padziernika, dawali

8-dniowe misye w miejscowociach najbardziej rzezi splamionych, kolejno:

W Brzanie i Bobowej, gdzie zamordowano Leona Wojnarowicza

i mandataryusza Sadowskiego; w Bruniku, tu zabito 6 osób; w Cikowi-
cach, gdzie chopstwo sprofanowao koció, w poblizkiej za Jastrzbi po-

niós mier pukownik wojsk polskich Piotr Biaobrzeski i pisarz Julian

Niemyski; w Lipnicy, gdzie polegli mody Stanisaw Zdzieski, szlachcic

Kamiski i kilku sug dworskich. W Gromniku, gdzie lud nie i'abowa,

ale w poblizkim Chojniku zginli pod razami chopów Aleksander i Eliasz

Dembiscy, Ignacj^ Dzwonkowski i Antoni Tetmajer. W Plenej zginli

dziedzic, kapitan wojsk polskich Eisenach i jego syn, proboszcz Wojciech

Cieczkiewicz i 13 innych osób, misya jednak odbya si w poblizkich Wil-

czyskach, gdzie zlupiono plebani, zabi chciano modego Majchrowicza,

uratowa go jednali, przekupiony przez matk, parobczak. W Podolu, gdzie

dwór i plebania zupione; w Ronowie, gdzie parafianie odparli kilkakro-

tnie rabujce band}', wic naleao ich tylko utwierdzi w dobrem. W Ko-

rzennej »lud dziki zapuszczony* zupi dwór, wydoby z grobu i rozbi

trumn praata Koczanowicza, szukajc »zotego acucha«. Za to w Tro-

piu, gdzie y pustelnik w. Jdrzej wirard czyli Zorawek, i ma swój ko-

cióek, odbya si od 16 czerwca wspaniaa misya, bo prosili o ni sami

Tropianie, nie splamieni rzezi lub rabunkiem.

W Stanitkach trwaa »jedna z najblog08lawieszych«, jak j nazwa
O. Antoniewicz, misya 12 dni. Chopstwo z pod Bochni, szukajc » powsta-
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ców«, sprofanowao koció, zupio fowarli, zamordowao mandataryusza

Jant, zbio liijami i cepami oficyaistów, zniewayo proboszcza z Brzezia

ks. Droda, a dwóca wiekowycli biaoruskici Jezuitów kapelanów, Miciaa

Kaweckiego i Teodora Waluynicza, powizawszy, rzucio na wóz wraz

z pobitymi oficyaistami, i powloko do cyrkuu w Bocmi. Po drodze,

gdzie jaka karczma, pio ciopstwo na umór, tymczasem postawieni na

stray winiów ciopi, cignli Jezuitów z wozu, i daleje okada ce-

pami. Do O. Waluynicza przyskoczy z widami parobczak, on za zaso-

ni si od ciosu brewiarzem i groc sdem boym, wstrzyma dziko
okrutnika. Przywieziony ci do Bochni, zamkn starosta Berndt w szkolnej

izbie, zimnej i bez sprztów, postawiono im dzban wody i kawa chleba.

Uwolni Ojców arcyksi Este, który z vice-prezydentem gubernialnym

Lazanskym, wnet po rabacyi, objeda cyrkuy ni dotknite.

Z Stanitek ruszyli misyonarze Antoniewicz i Szczepan Zaleski, do

klasztornej wsi Brzenicy. Chopi tej wsi rej wodzili w rabacyi, zbili na-

wet ks. Antoniego Lewkowicza, wikarego parafii, tak okrutnie, e jako

umarego odwieli do Bochni, on jednak y jeszcze i powoli odz3'ska

zdrowie.

Oprócz tych » programowych*, t. j. uoonych z konsystorzem tar-

nowskim misyi, uloyl prowincya Baworowski, przybj-wszy do Stanitek,

z misyonarzami Antoniewiczem, Szczepanem Zaleskim, Kaweckim i Wa-
dysawem Kiejnowskim, nadprogramowe misye w Nagoszynie, Wiewiórce

i Olenie, gdzie rze szalaa. W Nagoszynie, oprócz doszcztnego spusto-

szenia, pado kilkanacie ofiar. W karczmie wiewióreckiej zamordowaby

pijane chopy 24 osób. W Olenie przernity pi popularny wielce dzie-

dzic Karol Kotarski, zabitych 26 oficyaistów i dworskich ludzi, bo powie-

dziano chopom, e w Tarnowie starosta Breinl paci za ywych powsta-

ców po 5, za zabit3'ch po 10 zlr. i byo w tem duo prawdy, jak dowiód

z urzdowych róde, byy radca namiestnictwa Dr. Bronisaw oziski,

w rozprawie: »Dwa upiory historyczne, jenera Benedek i starosta Breinl «.

Prawie w wszystkich miejscowociach splamionych rzezi, lud zrazu

patrza na misyonarzy z niedowierzaniem i niechci; milczeniem albo

pógbkiem odpowiada na ich pozdrowienie »Niech bdzie pochwalony Je-

zus Chr3'stus«; w Lipnic}' grozi misyonarzom rzezi. Ale ju w drugim,

lub trzecim dniu, cisn si do ambony i konfesyonau tumami, a na ka-

techizacye poobiedne, matki prowadziy gromadkami dzieci, najmniejsze

zabiera O. Antoniewicz po drodze na swój wózek. Nawrócenia byy szczere

i liczne, bo z ignorancyi i obalamucenia ten lud sta si bratobójc. Ile

rzewnych, budujc^^h scen rozegrao si na misyach, czyta o tem »Wspo-

mnienia misyjne « O. Antoniewicza.

Podczas gdy rozszalay lud polski grabi i mordowa szlacht, to

Górale podtatrzascy^ z Chochoowa i okolicy, czyli si z ni w walce,

prawda, e nierozwanej, o wolno i niepodlego. Usposobili ich talv emi-

saryusze centralizacja wersalskiej, Julian Goslar i Józef Kaski, modzi
ksia wikaryusze z Poronina i Szaflar, Gowacki i Janiczak, a najbardziej

ks. Leopold Kmietowicz, wikary i Andrusildewicz (onierz z 1831 r.), or-

ganista z Chochoowa. Piciuset Górali, zabrawszy stranikom sl<;arbowym

troch broni i prochu, ruszyo ku Wadowicom po to, aby przeci drog
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austryackiemu wojsku, w razie gdyby maszerowao przeciw Polakom po-

wstacom. Ale ju d. 25 lutego rozbi ici w puci starszy komisarz skar-

bowy Molitor, ze stra finansow i gromada Górali z Czarnego Dunajca
i Czarnej. Trzej ksia, organista i 10 Chochoowian, dostao si do nie-

woli. Wiziono ich w Sczu w zamku kazimirowskim, potem we Lwowie
u Karmelitów, i skazano w lipcu 1847 r. na dugie lata wizienia w Szpiel-

bergu pod Brnem na Morawi, skd ich jednak rewolucya marcowa 1848 r.

wyzwolia.

Dla uspokojenia »obaamuconych polsk agitacy« Górali, zada
arcj^lcsi Este od prowincyaa misyonarzy. Udali si wnet po Wielkiej-

uocy 1846 r., 00. Perkowski, Szczepan Zaski, Lipiski i Szczepan Tock

do Chochoowa, a nie trudn mieli robot. Górale bowiem nie splamili si
adnem zabójstwem, owszem pojmanemu w pierwszem starciu komisarzowi

skarbowemu Fiutowskiemu, darowali ycie; nie dopucili si adnej gra-

biey, bo nawet rzdowych pienidzy nie tknli, poboni byli, gocinni

i z czci wielk dla Icsiy. To te na kazania misyjne, w których niewiele

mówiono o polityce, ale tumaczono prawdy wieczne, dekalog i w. sakra-

menta, w Chochoowie, Poroninie, Zakopanem, tam pod golem niebem, bo

koció dopiero budowano, w Szaflarach, Biace i w dwóch jeszcze miejsco-

wociach, wiekiemi procesyami zbiera si lud górski, sucha pilnie i spo-

wiada si z caego ycia, a mis^^onarzy tak pokocha, e wniós prob do

gubernium, aby im tam rezydency zaoono. Stao si to, ale o 60 lat

póniej.

§. 148. Rok 1848. — Rewolucya rozgania Jezuitów w Galicyi.

Te zbone prace nad ludem, równie jak nauczanie w szkoach tar-

nopolskich, nowosdeckich i w konwiktach, obok wiernoci przy swj-m in-

stytucie i stanowczoci wobec józefisl<iego rzdu, zjednay Jezuitom sza-

cunek i yczliwo episkopatu. Arcybiskup Ankwicz, przed wyjazdem do

Pragi, przyby 1836 r. do tarnopolskiego kolegium i egnajc, przeprasza

za wyrzdzone przykroci, bo »nie znaem was i nie rozumiaem ducha

waszej reguy«. Nastpca jego arcybiskup Pisztek, ten od przybycia do Ga-

licyi 1826 r., Jezuitów by patronem i przyjacielem a do skonu. Podobnie

przemyski biskup Goaszewski, chocia zami sw pami listem paster-

skim wielbicym zasugi Józefa II na polu reform kocielnych; Polak Kor-

czyski, dwaj nastpcy jego, lubo józefinici Potoczky i Zacharyasiewicz,

okazywali im szacunek i nie naprzykrzyli si w niczem. Tarnowski biskup

Ziegler, poznawszy bliej Jezuitów, by ich ordownikiem u Franciszka I.

Co za niewielom byo wiadome, biskup krakowski, Jan Pawe Woronicz

(ex-Jezuita), zatrzyma 1824 roku wracajcego z Irlandyi O. Stachowskiego

jako teologa, i zabra z sob na sejm majowy 1825 r. do Warszawy, gdzie

razem z arcybiskupem warszawskim, Wojciechem Skarszewsldm, prosi ce-

sarza i króla Aleksandra I o przywrócenie Jezuitów do Królestwa polskiego

i powierzenie im edukacyi publicznej. Nic nie wskórawszy, odda 10 pa-

dziernika 1825 r. zarzd nauk domowych w klasztorze Cystersów w Mo-

gile, O. Leniewskiemu, który po 6 latach, z woli nowego bislcupa kra-
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kowskieg-o Skórkowskiego, obj tene urzd prefekta nauk w klasztorze

Boego Ciaa XX. Kanoników Augustyanów i na nim umar 1835 r.

Powoli bardzo topniay uprzedzenia szacity, pomimo, e sto lvika-

dziesit rodzin szlachecliici, oddao im synów na wycliowanie w szkolacli

i konwiktaci. W polsko-szaehecldch l^oach, uwaano Jezuitów za zych

Polaków, popleczniliów austryackiego rzdu, ctiocia ten rzd, we Lwowie

zarówno jak w Wiedniu, podejrzliwem okiem patrza na wyamywanie si

icti z pod praw józefiskich i na ich prace misyjne, a po ustpieniu z gu-

bernatorstwa (2 czerwca 1846 r.j arcyksicia Este, okazywa si im wprost

niechtny. Ogó te inteligencyi, w miar jak do niej dochodziy prdy re-

wolucyjne od Zachodu, nie lubi Jezuitów, patryoci zwaszcza radykaluo-

demokratyczni, nienawidzili ich, jako wrogów wolnoci, podpor despoty-

zmu. Pamitk tej niechci, jest rola Jezuitów, w gonej kiedy powieci

Edmunda Chojeckiego »Alkhadar« (3 tomy, Pary 1854 r.), w której usio-

wa odmalowa szlacht galicyjsk przed r. 1848.

To te gdy rewolucya w styczniu 1848 r. wymoga na królach kon-

«tytucy w Sycylii i Neapolu, w Toskanii i Sard3'nii, a w lutym, wywró-

ciwszy tron Ludwika Filipa, ogosia rzeczpospolit francusk, to ju po-

chodowi jej nic nie mogo pooy zapory. W marcu, ogarna ona cae

Niemcy, Austry i sam Wiede, a przy bezradnoci starego cesarza i jego

doradców, po ucieczce Metternicha, rzd dosta si w rce klubów i mo-
dziey akademickiej; anarchia zapanowaa w stolicy.

We Lwowie doAviedziano si o tem ju 18 marca wieczorem. Naza-

jutrz wniesiono petycye do tronu, na rce gubernatora Stadiona o prawa

narodowe i autonomi i utworzono Rad narodow. Cesarz nada konsty-

tucy dla caej monarchii, a wic i dla Galicyi, pozwoli akademikom na

formowanie gwardyi narodowej, zawizay si te partye umiarkowane

i radykalne, ale te ostatnie wziy gór. Jezuitom prz}' kociele w. Miko-

aja urzdzono 17 kwietnia koci muzyk i wybito okna, a klub »Postpu«

wezwa ich do dobrowolnego rozejcia si, bo dom ich potrzebny na ko-

szary gward}'! narodowej. Oni odmówili, wic patryoci »Postpu« wysali

czemprdzej petycy do tronu, o wypdzenie Jezuitów, opatrzon w liczne

podpisy z kó liberalnych i radykalnych. Nadesza ona w por, wanie
bowiem gwardye i kluby akademickie w Wiedniu, domaga}^ si od mini-

stra spraw wewntrznych barona Pilerstorfa, rozpdzenia Redemptorystów.

Minister dopisa na petycyi Wiedeczyków »i zakonu Jezuitów*, na radzie

ministrów przeprowadzi wniosek wygnania i przedoy 7 maja cesarzowi

do podpisu. Nazajutrz 8 maja »Gazeta wiedeska* nr. 128, ogosia dekret

banicyjny na kongregacye Redemptorystów i Redemptorystek, »a take na

zakon Jezuitów*, bo day powód do zakócenia publicznego pokoju, nie

odpowiadaj swemu przeznaczeniu i s niepotrzebne. Dnia 17 maja sam cesarz

opuci Wiede, aby w Insbruku radzi o caoci monarchii. Przyzwa do

rady Stadiona ze Lwowa, który nie spieszy z wykonaniem dekretu

7 maja, owszem przyrzek Jezuitom, wyjedna u cesarza jego uniewanie-

nie, a przynajmniej wolny pobyt w Galicyi.

Cztery kolegia, w Tarnopohi z szkoami i konwiktem szlacheckim,

w Starejwsi z domem nowicyatu, w Nowym Sczu z szkoami, we Lwowie
w. Mikoaja z konwiktem szlacheckim, posiadali wtenczas Jezuici w Gali-
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cyi, oraz 5 domów misyjnych: w acucie z duszpasterstAvem, we Lwowie
prz}^ kociele w. Piotra i PaAva, w Milatynie, Pieniakach i Stanitkach.

Szkoy rozpucili z kocem maja, sami za pozostali spokojnie do 1 lipca.

W Starejwsi, Tarnopolu i Sczu pozwolono mieszka nadal wiekowym lub

chorym Jezuitom; modsi i zdrowsi rozproszyli si po wiecie. Jedni, za

pozwoleniem ministra Pillerstorfa, które im wyjedna vice-prezydent gu-

bernialny, hr. Agenor Gouchowski, oeniony z Mary Baworowsk, brata-

nic jezuickiego prowincyaa, przyjli obowizki duszpasterskie u yczli-

wych zakonowi proboszczów i kapelanów w eskich klasztorach; drudzy

jako nadworni kapelani lub pedagogowie umiecili si po dworach pa-
skich, a bracia zakonni jako oficyalici lub ich pomocnic3^ Modzie za-

konn wyprawi dla dokoczenia nauk prowincya Baworowski do kole-

giów w Lavalu i Vals w Francyi; wreszcie 8 kleryków, 5 ksiy opucio
zakon, a kilku ksiy zabraa mier.

Trwao to rozproszenie lat 5, prowincya, która 1848 roku liczya

179 osób, miaa ich 1853 r. tylko 123; pomimo to byo ono prawdziwem

dobrodziejstwem dla polskich Jezuitów, raz, e wj-swobodzio ich z petów

biurokratyzmu józefiskiego rzdu i konsystorzy; powtóre, e otwaro im

nowe, szerokie pole akcyi icie apostolskiej, w zaborze pruskim na lat

przeszo 20.

§. 149. Prace Jezuitów polskich na Górnym lsku, w Ksistwie po-

znaskiem i Prusach królewskich. — Dom misyjny w Obrze.

1849-1855.

Kilku rozproszonych Jezuitów, Peterek, Lipiski, Iwon Czeowski,

Praszaowicz i Ski-ocki, znalazo przytuek i prac u przyjaciela zakonu,

komisarza biskupiego, kanonika i proboszcza Alojzego Fitzka w Piekarach

niemieckich, dokd askami synny obraz Matki Boskiej, ciga corocznie,

od lipca do listopada, tumy ptników z lska i Królestwa polskiego. Za

tymi przybyli do Piekar inni Jezuici, i korzystajc z jubileuszu Piusa IX,

urzdzili 12 lipca 1851 r. wielk misy ludow, przygotowawszy pierw lud

wydawaniem ^Tygodnika katolickiego^ i ksieczk ks. Antoniewicza »Mi-

sya wiejska*. On te stan na czele 9 misyonarzy Jezuitów, którzy po-

dzieleni na 3 grupy, dawali t. r. wielkie i mniejsze misye t. z. trzydniówki,

w Górach Tarnowskich, Wonikach, Biskupicach, Mysowicach, wiklicach,

Av Pszczynie, gdzie dla Niemców mówili kazania 00. Harder i Wojtechow-

ski, dalej w Toszku, i ju w pónej jesieni, w Bytomiu. Uwieczni je O.

Antoniewicz broszurkami: »Pamitka misyi górnolskiej «, »Krzyyk mi-

syjny*, i artykuem »Mi8ye w Górnym lsku*, ogoszonym w »Przegl-

dzie poznaskim*.

Rzd pruski, pozyskany przez ksicia biskupa wrocawskiego, kardy-

naa Diepenbrocka, który na wizyty pasterskie bra z sob O. Praszaowi-

cza, jako kaznodziej polskiego, nie przeszkadza misyom, tembardziej, e
pomimo wielotysicznych tumów ludu, panowa spokój i porzdek, adn,
choby sprzeczk, niezamcony. Nabyy one rozgosu i zasuonej chway
nawet u protestantów, nietylko dla potnej a treciwej wymowy misyo-
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narzy, ale i dla krzewienia bractwa wstrzemiliwoci, o którem O. Cze-

owski wyda niemieckie, obszerne dzieo i streci je w polskim jzyku.

Ksia lscy, którzy pomagali gorliwie misyonarzom w slucianiu spowie-

dzi, pokochali ich szczerze, rozrywali midzy siebie z prac kapask.
Proboszcz w Nissie Franciszek Neumann, ofiarowa im 21 listopada 1851 r.

dom misyjny w pobliu far}^ którego superiorem by O. Antoniewicz.

W Piekarach mieszkao 3 misyonarzy, trzej inni zimowali w Bogucicach,

Mysowicach i Górach Tarnowskich. Prowincya przysa im jeszcze 4, któ-

rzy z Francyi i Belgii powrócili; razem byo ich 16. W lutym 1852, i-oz-

poczli drugi cykl wielkich misyi w Nissie, Oawie, Opolu, Wrocawiu,

gdzie równoczenie, ale w innych kocioach, misyonarze z prowincyi au-

stryackiej, mówili kazania dla Niemców, na które i protestanci ucz-

szczali.

Olbrzymi ruch katolicki, wywoany misyami na lsku, a take nad

Renem, gdzie apostoowali Redemptorzyci, przerazi wysz rad kocieln

(OberJcirchenrath) w Berlinie, i wezwaa pastorów, aby urzdzajc podobne

kazania, »dali nieustraszenie i radonie wiadectwo augsburskiemu wyzna-

niu*. Jeneralny za superintendent Hahn, w licie okólnym ostrzeg pasto-

rów przed Jezuitami, wóczgami po kraju i nawoywa »do witej walki

z nimi i wit broni*.

Tymczasem w marcu t. r. biskup chemiski Sedlag, wezwa w licie

do prowincyaa, Jezuitów misyonarzj^ do swej dyecezyi. Szlachta te po-

znaska, Morawscy, Chapowscy, Platerowie, Mycielscy i t. d., za zezwole-

niem arcybiskupa poznaskiego Przyuskiego, zapraszaa misyonarzy do

Ksistwa poznaskiego. Trzeba wic byo rozdzieli misyonarskie siy na

lsku. Pozostali tam: 00. Peterek, Proniewski, Wawrzeczka, Ivrynicki,

Wojtechowski i Harder, i austryaccy misyonarze: Schmude, Maksymilian

Klinkowstroem i Weiss. Za dugoby wylicza, tern mniej opisywa, nie-

koczcy si szereg misyi lskich w nastpn3"ch latach; najwietniejsza

ich doba przypada na rok 1855. Niebawem polscy misyonarze odwoani zo-

stali do Galicyi, gdzie mody cesarz Franciszelv Józef I przywróci zakon,

i dojedajc tylko, dawali polskie mis3"e, podczas gdy O. Harder, a pó-

niej 00. Kleinitzke i Merkel, przeorali misyami niemieckiemi lsk cay,

i dali pocztek domowi misyjnemu w Rudzie.

Do Ksistwa poznaskiego na pierwsz misy w Krobi, staraniem

proboszcza Masowskiego, przybyli 30 kwietnia 1852 roku z woli jeneraa

Roothaana, bo prowincya obawia si ogoaca lsk z misyonarzy, 00.

Antoniewicz superior, Szczepan Zaleski, Czeowsld, Praszaowicz, Baczy-
ski, Aleksander Markiewicz. Pomimo dokuczliwoci oberprezydenta Puttka-

mera, wroga Polaków, przybyo na pomoe misyonarzom w konfesyonale,

20 kilku ksiy z sufraganem poznaskim Dbrowskim. Stawia si nader

licznie szlachta, która zmieszana z ludem polskim, pod jedn z nim stojc

chorgwi, wspólnie do witych przystpujc sakramentów, cilej z nim

spajaa si duchowo, a doznawszy na sobie bogich skutków misyi, ua-

twiaa mu je, uwalniajc robotników i sub na czas misyi od pracy, co

te czynili nawet protestanccy dziedzice. Za krobsk, poszy misye w Krzy-

winiu i Kocianie, pomimo szykan landrata, i w Niechanowie. Zapowie-

dziano dalsze w Baszkowie, remie, Pleszewie, Grodzisku, Poznaniu, Gnie-
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znie i Trzemesznie, ale dla cholery (w sierpniu), dziesitkujcej ludno
Ksistwa, andarmi rozegnali misy w Baszkowie, o dalszych nie byo na
ten rok mowy; misyonarze rzucili si do posugi cholerycznym.

Dopiero 20 padziernika zbiera si poczli w wasn^-m ju domu
misyjnym, w pocysterskim klasztorze w Obrze, który im arcybiskup
Przyuski na prob szlachty, przeznaczy, a szlachta swym kosztem
urzdzia.

Smutne jego pocztki. Dnia 14 listopada 1852 r. umar pierwszy su-

perior O. Karol Antoniewicz, wskutek wycieczenia si bezmiern prac
i choleryn}'. Umar jak pragn »w domu zakonnym wród braci*, najpo-

boniej, z alem Ksistwa caego i Polski. Egzekwie za niego odprawiano,

pochway jego goszono sowem i piórem, w Poznaniu, Krakowie, Paryu
wród emigracyi. mier jego bya niepowetowan strat dla polskich Je-

zuitów, bo zbliy ich do szlachty i narodu, by ich apologet ca osob
swoj, wymowniej i scuteczniej, ni najmdrzej napisana dla ich obrony

ksika.
Nie wesoe byy dalsze lata, dla nieznonych dokucza Puttkamera,

które jednak paraliowaa powaga arcybiskupa. Wic misyonarze oberscy

pucili si odwanie na prace misyjne, zapowiedziane w roku przeszym,

a przerwane choler, w Poznaniu, remie, Pleszewie, Ostrowie, erkowie
i rodzie. W wrzeniu 1853 r. przenieli si do Prus królewskich na misy
w Skarszewach; napotkawszy na opór landrata gniewskiego (Mew), wró-

cili do Ksistwa, na misje w Grodzisku, Krotoszynie, Wolsztynie, a w lipcu

w Lubaszu. Po Wielkanocy 1854 r., udali si znów do Prus królewskich,

na mis3'e w Gniewie, Piasecznie, Ponczewie, Chemnie i w kaplicy w Rzad-

kowie.

Wszdzie za, na lsku, w Ksistwie i Prusach, obok misyi, wpro-

wadzili rekolekcye kilkodniowa dla ksiy i nauczj^cieli ludowych, studen-

tów, dla ludu w parafiach pomniejszych i dla szlachty po dworach pa-
skich. Odrodzi si, spotnia duch katolicki w spoeczestwie, a z nim

poczucie polskoci.

Ustpujc przed dokuczliwoci Puttkamera, opucili Jezuici Obr,
dom za misyjny otwarli w remie, w klasztorku niegdy Klarysek, który

kupia dla nich i odnowia wraz z kocioem poznaska szlachta.
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ROZDZIA XXIV.

Wskrzeszenie Jezuitów polskich w Galicyi. — ich dzieje i prace.

1852—1906.

§. 150. Przywrócenie Jezuitów przez cesarza Franciszka Józefa. —
Urzdzenie prowincyi. — Ogólny pogld na ich prace i dziaalno.

1852-1906.

W Austryi tymczasem zapanowa dawny porzdek, absolutyzm biu-

rokratyczny, a nad Galicya rozcignit}- stan oblenia, któr}' trwa od

1849—1854 r. Mody jednak cesarz, wierny tradycyom Habsburgów, ol^aza

si askawym dla Jezuitów i na prob jeneraa Roothaana, odrcznem pi-

smem (Entschluss) 23 czerwca 1852 r. przywróci ici w caej monarchii, tak

jednak, e »w pojedynczych krajach koronnych naley od wypadku do

W3'padku wykona ustawowo wprowadzenie zakonu i do najwyszego za-

twierdzenia poda«. Gubernatorem Galicyi by hr. Agenor Gouchowski,

3xzliwy jak wiemy. Jezuitom, wic za jego poparciem, odebrali dawne
swe kolegia w Tarnopolu, i Starejwsi, rezydency w Sczu, koció w. Pio-

tra we Lwowie, a dziki askawoci hr. Alfreda Potockiego, dom i parafi

w acucie. O szkoy publiczne toczy}^ si kilkoletnie ukady midz}' no-

wym (od 2 lipca 1853 r.) jeneraem Beckxem a ministrem owiaty i wy-

zna hr. Leonem Thunem — bezowocnie, bo na austryacki, enc3'klopedy-

czny system nauk, nie godzi si jenera, odstpi od niego nie chcia mi-

nister: pozwoli tylko na otwarcie prywatnego konwiktu szlacheckieg'o

w Tarnopolu, wedug rzdowego jednak programu nauk.

Prowincyaa Baworowskiego, zastpi 10 padziernika 1854 r. O. Jó-

zef Brown. Dwunastolecie jego rzdów, równie jak piciolecie (1866—71 r.)

rzdów O. Kaspra Szczepkowskiego, uwaa naley za dob urzdzenia
i rozwoju prowincyi, bo nie atwo i nie prdko day si naprawi szkody

wyrzdzone rozproszeniem; Awchowa przedewszystkiem trzeba byo now
generacy przyszj^ch robotników na niwie Paskiej. Wic nowicyat w Sta-

rejwsi i studya retoryczne otwarto dopiero 1858 r., studya filozoficzne

1860 r., teologiczne wreszcie 1867 r., w wieo otworzonem kolegium kra-

kowskiem, tymczasem nielicznych nowicyuszów wj^syano do prowincyi

austryackiej do Baumgartenbergu pod Linzem, kleryków teologów do La-

valu, Insbruka i Rzymu. Konwikt tarnopolski, otwarty 1856 r., miewa nie

wiele wicej nad 50 uczniów, ale pochania si wiele.

Powoli Jezuici starowiejscy, dawa poczli ludowe misye w okoli-

cznych parafiach, potrzeba byo nakania do nich najprzód proboszczów.

Za to na lsku misyonarze z Nissj^ w Ksistwie Poznaskiem misyonarze

ze remu, dokd dom misyjny przeniesiono 1854 r, z Obry, ledwo podoa
mogli pracy misyjnej i relvolekcyom dla rónych stanów. Uorganizowa j,
rozdzielajc na dekanaty co rok to inne, arcybiskup poznaski Mieczysaw

JEZUICI W POLSCE. 19
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Ledóchowski, a dla misjonarzy opatrzy roczn jamun. Zbonym tym,
na wielk skal rozwinitym pracom pooy Iconiec kuturkampf pruski.

Jezuitów pierwszych wygnano z cesarstwa Niemiec 1872 r., opuci wic
kazano domy misyjne w Nissie, widnicy i Rudzie, i pikne ledwo uko-
czone kolegium, z studyami filozoficznemi i gronem misyonarzy, w re-
mie. Oni za tern gorliwiej pucili si 1873 r. na dawanie misyj i rekolekcyj

w GalJcyi, usunwszy szczliwie przeszkody, spowodowane t. zw. wyzna-
niowemi prawami w Austryi.

Najpomylniejsza jednak, icie zota doba Jezuitów w Gaicyi, przy-

pada na prowincyalskie rzdy O. Henryka Jackowskiego 1881— 1887 r.

Szlachcic rodem i wychowaniem, ju jako proboszcz bytowski na Pomorzu
pruskiem, wstpi do zakonu 1863 r., pracowa lat kilka jako misyonarz

w Ksistwie i Gaicyi; zostawszy 1871 r. rektorem w Starejwsi, pozyska
serca szlachty, sanockiej zwaszcza, kleru i ludu dla siebie, ale i dla za-

konu. Wsawi si koronacy askami synnego obrazu Matki Boskiej Sta-

rowiejskiej 1877 r., bardziej jeszcze powiceniem si dla Unitów jjodlaskich

i dwuetniem za nich wizieniem. Mianowany prowinc3'aem, dwign pro-

wincy pod apostolsko-misyonarskim, naukowym i socyalnj-m wzgldem,
w opinii zarówno rzdu jak narodu, tak wysoko, jak nigdy przedtem nie

staa. Oddawszy dom acucki z parafi wieckiemu klerowi, zaoy 4 nowe
rezydencye na kresach Gaicyi. Zwinwszy szlachecki konwikt tarnopolski,

otworzy zakad naukowy powszechny, w centrum kraju, prawda, e za-

duy prowincy, i uzyska dla prawo publicznoci. Równoczenie, przy

pomocy 00. Morawskiego, Zaborskiego, St. Zaleskiego i Houbowicza, za

oy »Mi8ye katolickie* i cile naukowy miesicznik »Przegld powszechny*,

rozszerzy istniejce od 1872 r. »Wydawnictwo Towarzystwa Jezusowego
ksiek religijnych*, do których pisania zachca zdolniejszych ksiy. Cie-

szc si wielkiem powaaniem u rzdu, episkopatu i szlachty, rozpowszech-

ni »Konferencye religijne* dla klas owieceszj^ch po wszystkich niemal

miastach, a dzieo misyj i rekoekcyi ludowych, na Rusi zwaszcza podmi-

nowanej agitacyami ssiadów, ulepszy i powikszy znacznie. Podj si
nieatwego dziea reformy Bazylianów, a równoczenie wyprawia tajnych

misyonarzy na Podlasie dla srodze przeladowanych Unitów, do Ksistwa
i Prus, dla Polaków gnbionych walk religijn (Kuturkampf) Bismarka;

dostarcza misyonarzy Polakom w Ameryce i wskrzesi dawn z XVII w.

jezuick misy w Jassach.

Zakon pod jego rzdami obj sw dziaalnoci wszystkich i wszystko;

kler obydwóch obrzdków i warstwy wysze konferencyami, uczonemi pi-

smami i szko; lud i klasy pracujce, misj^ami, bractwami, stowarzysze-

niami chrzecijasko-socyalnemi i wydawnictwem »Intencyi apostolstwa

Modlitwy* w 140.000 egzemplarzy miesicznie; sowem, obj Polsk i Ru
we wszystkich trzech zaborach. Nastpcy Jackowskiego, prowincyaowie:

M3'cielski, Szczepkowski, Badeni, Langer i Ledóchowski, potrzebowali tylko

prowincy na tej wyynie utrzyma — i utrzymali.

Zrozumiemy to lepiej, przechodzc krótko dzieje pojedynczych kole-

giów i domów w Gaicyi.
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§. 151. Pierwsze kolegium w Tarnopolu. 1821 — 1905.

W pierwszych zaraz ukadach Jezuitów wygnaców z rzdem Fran-

ciszka I, oddano im projektowane od lat kilku gimnazyum w Tarnopolu,

który na kongresie wiedeskim przywrócony zosta z swym okrgiem
Austryi. Kilkanacie kamienic, parset domków drewnianych, ludnoci

10.000, przewanie ydowskiej i ruskiej, oto stolica nowego obwodu.

Cesarz przeznaczyJezuitom na kolegium dominikaski klasztor i ko-

ció, który od 1784 r. by far, przeniósszy dwóch Dominikanów z fun-

dacj hetmana Józefa Potockiego, do Iclasztoru ókiewskiego. Gmach
szkolny stan na gruncie dominikaskim kosztem rzdu dopiero 1826 r.,.

tymczasem gimnazyum, otwarte 6 listopada 1820 r., miecio si w kilku

domach, liczyo 1823 r. uczniów 394. Tego roku otwarto kurs filozofii fphi-

losophische LehranstaltJ, jako wysz prywatn szko przygotowawcz do

fakultetów prawa, teologii i medycyny. Odrazu zapisao si 70 uczniów

filozofów, dyrektorem ich by arcybiskup Ankwicz, dyrektorem gimna-

zyum starosta Thiirmann, od 1829 r. kadorazowy prowincya, szkoy wi-

zytowa corocznie generalny dyrektor ks. Zacharyasiewicz, bezporednio

za zarzdzali niemi O. rektor Zranicki i O. prefekt Foerster. Nauczali

w klasach po niemiecku, przewanie Niemcy, 00. Pierling, Schultze, Sche-

rer, Rausch, Schneilin, Polak Sienkiewicz, Francuz Jan Oeillard; na kur-

sach filozofii wykadali zrazu po niemiecku, potem po acinie, 00. Condrau,

Jacobs, Cytowicz, Pooski, Buczyski, Ciechanowiecki. Oprócz wieckich
uczniów, suchali nauk filozoficznych klerycy rónych zakonów.

Równoczenie prawie z publicznemi szkoami, otwarto we wrzeniu
1821 r., na yczenie szlachty konwikt szlachecki, a ju w nastpnym roku

wymurowano gmach dwupitrowy na 40 uczniów, midzy nimi byo kilku

synów szlachty niemieckiej, jak baron de Pont, dwóch Brandisów, dwóch
Greindlów. Konwiktorowie uczszczali do szkó publicznych, tylko jzyków,
polskiego i francuskiego, muzyki, fechtunków, jazdy konnej, uczyli si
w konwikcie.

Dominikaski koció i zakrystj^ obj w zarzd rektor Zranicki

19—23 padziernika 1820 r., ozdobi go, i urzdzi naboestwa, kazania

polskie i katechizacye na sposób jezuicki. Od r. 1826 tylko na urzdowe
»cesar8kie« naboestwa mówiono kazanie niemieckie, od 1836 r. take
polskie. Proboszcz i parafia miecili si w kociele tylko komor, nie mie-

szajc si w niczem do zarzdu. Wic 1824 r. wprowadzono 40-godzinne

naboestwo w dnie zapustne, 1843 r. bractwo Niepokalanego Serca Maryi,

1844 r. bractwo wstrzemiliwoci. Rekolekcye wielkopostne dawano od

1821 r. naprzód studentom, potem od jubileuszu Leona XII r. 1826, ludowi

take w okolicznych kocioach, od czasu do czasu za dla szlachty i urz-
dników w francuskim i niemieckim jzyku.

A do upadku powstania listopadowego, rozwijay si szkolne i ko-

ciielne prace, i sprawy z rzdem józefiskim ukaday si pomylnie i spo-

kojnie. Przyjmowano zacnych goci i dobrodziejów zakonu: r. 1821 byego
arcybiskupa gnienieskiego i administratora archidyecezyi warszawskiej

Ignacego Raczyskiego, niegdy (^od 1760—1773 r.) Jezuit; kanonika po-

19*
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tem arcybiskupa ormiaskiego Stefanowicza kilkakrotnie; w r. 1823, w le-

cie, modego arcyksicia Franciszka Karola (ojca cesarza Franciszka Jó-

zefa), w jesieni za samego cesarza Franciszka I, zdajcego do Czernio-

Aviec na zjazd z carem Aleksandrem I.

Cesarz zwiedzi szkoy, rozmawia askawie z uczniami i profesorami,

poleci przyspieszy budow gimnazyalnego gmachu. Jeszcze askawszym
okaza si generalny gubernator Galicyi, arcyksi Ferdynand Este, za-

konu opiekun i dobrodziej. Nie wspominam o trzykrotnych odwiedzinach

arcybiskupa Ankwicza, w latach 1824, 1827 i 1835. Fundator romanowskiego

kolegium, wiekowy senator Iliski, uchodzc przed burz powstania 1830 r.,

osiad na czas duszy w kolegium na dewoc3i.

Powstaniu listopadowemu sprzyja zrazu rzd austryacki, a na objawy

patryotyzmu polskiego patrza przez szpary, ale ju 1832 r., a bardziej

jeszcze po upadku wyprawy Zaliwskiego 1833 r., rozwin siln represye;

szpiei;ostwo, donosy, rewizye, areszta, przewleke ledztwa, surowe wyroki,

spaday nietylko na powstaców przeciw Rosyi, ale na kadego podejrza-

nego o nielojalno i rewolucyjne aspiracye. Za to tem zawziciej nurto-

waa agitacya spiskowa.

Dotara do Tarnopola, emisaryusz Michalski w listopadzie 1833 r.

wcign do niej 4 uczniów 6 -tej klasy, dowodzc, e Polska powstanie,

byle zrobi rewolucy na wiosn 1834 r. Jeden z wtajemniczonych, stu-

dent Alelisander Siemieski, W3^gada si z tem przed swym ojcem, urzr

dnikiem w Brodach, ten za doniós do gubernium, którem trzs prezy-

dent Krieg. Wic Jezuitom dano nagan za nielojalno czy niedoztwo,

a 15 uczniów uwiziono 19 kwietnia 1834 r., puszczono wkrótce 5, z in-

nymi prowadzi surowe ledztwo komisarz cyrlularny Ziwna, przez dugie

tygodnie, nareszcie 1 wrzenia uwolniono ich, trzech jednak wydalono ze

wszystkich szkó w Galicyi.

Z toku ledztwa wykazao si, e 1832 r. studenci, podczas wycieczki

do lasu, w obecnoci profesorów Franciszka Kiejnowskiego i Buczyskiego

piewali patryotyczne pieni. Wic i tych Ojców bada Ziwna, Krieg do-

maga si ich wygnania z Galicyi, ale nie dozwoli tego arcyksi Este,

przenieli si tylko do kolegium w Sczu.

Nowy cesarz Ferdynand I, pozwoliwszy 1836 r. na wprowadzenie do

szkó jezuickiej Batio studiorum, zgodzi si take na erekcy w nich pierw-

szej w Galicyi, kongregacyi maryauskiej (Sodales Mariani).

Po ogoszeniu konstytucyi przez cesarza w mai-cu 1848 r., studenci

filozofii » formowali* znaczn cz gwardyi, a szkoy urzdziy dzikczynne

naboestwo; zachoway si zreszt spokojnie, a do rozdania wiadectw

i rozwizania gimnazyum 21 czerwca, wskutel\: znanego nam dekretu

7 maja. Rektor Zranicki odda starocie inwentarz szkolny i klucze bu-

dynku, który chwilowo zamieniono na koszary. Gmachy kolegium i kon-

wiktu, oraz koció oddano w zarzd proboszczowi Ortyskiemu, kilku je-

dnak ksiy i braci pozostao w kolegium.

Wskrzeszonem ono zostao dopiero 15 wrzenia 1856 r., pod nazw
»Konwiktu tarnopolskiego*, bo szkó publicznych rzd nie powierzy wi-
cej Jezuitom; dopiero 1863 r. przywrócono mu nazw liolegium. Ksztacia

si Av onym konwikcie przewanie modzie szlachecka z 3 dzielnic pol-
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skich, najwysza jej cyfra 1873 r. dosiga 128, rozszerzono wic 1872

i 1877 r. gmach konwiktu. Poniewa to by zakad prywatny, ciocia we-

dug programu nauk rzdowego, wic nie mieszaa si do niego Rada

szkona krajowa, matur tyko skadai konwiktorowie w gimnazyum pu-

blicznem. Szerokiej gowy prowincya Jackowski, rozszerzy zakres nau-

czania w szkoaci, tak waciwy zakonowi, otwarciem konwiktu powszech-

nego dla 500 uczniów, z prawem publicznoci, w Chyrowie, dokd te prze-

niós 1887 r. konwikt tarnopolski.

W kociele, po r, 1848, nie byli ju gospodarzami Jezuici, ale pro-

boszcz, któremu pomagali w duszpasterstwie; z nim te ukadali naboe-
stwa w uroczystoci zakonne i brackie, zwaszcza Najsodszego Serca Je-

zusowego i odnowili 1878—1879 r. wewntrz wityni. Od 1872 r. podej-

mowali prac kapask w odpust}' i podczas wielkiego postu, w bliszych

i dalszych parafiach, w Buczaczu nawet i Brodach. W Tarnopolu za, re-

ktor Maryan Morawski, urzdzi w pocie 1881 r. pierwsze rekolekcye dla

inteligencyi, z bardzo pomylnym skutkiem i zaoy konferency Pa
dobroczynnoci w. Wincentego a Paulo. Przykad ten naladoway miasta

Tarnów, Rzeszów i inne, tak, e postne rekolekcye dla inteligencyi, stay

si w Galicy i zwyczajem nader zbawiennym.

Chorymi i ubogimi w mie.cie, zajmowa si od 1877— 1903 r. icie

witobliwy O. Antoni Reichenberg, naprzód w starym szpitalu miejskim,

wymurowanym przez O. Pooskiego 1829 r. z jamua i skadek; potem

wystara si u magistratu i rady o nowy dom ubogich dla 17 Icobiet, 9

starców; wreszcie wyprosi, e miasto postawio obszern}' szpital miejski

1899 1'., a dla bezdomnych i wóczgów ofiarowao schronienie w oprónio-

nych przez wojsko barakach na smykowieckiem przedmieciu. Wyszukiwa
te chorych i ndzai-zy po chatach przedmiejskich, a gdy nie mia pod
rk grosza na ich ratunek, poycza u pierwszego yda, którego spotka;

szanowali go bowiem i ydzi.

Po zamkniciu konwiktu umieci 1887 r. prowincya Mycielski w ko-

legium studya filozoficzne, które 1895 r. przeniesiono do nowego kolegium
w Sczu, w Tarnopolu natomiast otwarto trzeci probacy dla modych
ksiy zakonu; gmachy za konwiktu wydzierawiono prywatnym i na
biura rzdowe. Równoczenie wznowiono ukady, rozpoczte jeszcze 1868 r.,

z Dominikanami, istotnymi wacicielami kocioa, kolegium, ogrodu i placu,

na którym Jezuici, za pozwoleniem wszelako rzdu, postawili konwikt,

o kupno tyche realnoci, za umówion jeszcze 1874 r. cen 32.000 zr. Ale
dominikaski prowincya Thir, Niemiec, przewleka rozmylnie spraw, do-

piero po jego ustpieniu 1903 r., nowy prowincya Floryan Bielat, Polak,

ukoczy j w ten sposób, e za mury gmachu pokonwiktowego, Domi-
nikanie zapaci mieli Jezuitom ratami 40.000 zr., zapacili za tylko

30.000 zr., bo ostatni rat podarowali im Jezuici.

Tymczasem postawili oni sobie na gruncie kupionj^m za 100 zr. od
miasta, nowy, obszerny koció w stylu romasko-barokowym, czci z ofiar

i skadek, czci z fundacyi (60.000 zr.) hr. Wacawa Baworowskiego zKol-
towa, konsekrowany 1901 r. Obok wityni stano dwupitrowe kole-

gium, dom 3 probacyi i rezydencya zarazem. Zakres prac kapaskich i mi-
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syjnych, rozszerzy} sie wiele, a naboestwa, zwaszcza zakonne i brackie,

odbywaj si z wiksz jeszcze okazaoci.
Take nowy proboszcz tarnopolsl-ci, ks. praat dr. Bolesaw Twardow-

ski, zakonu przyjaciel, rozpocz 1904 r. murowanie wspaniaego kocioa
farneg-o, tak e parafia tarnopolska (11.000 dusz) mie bdzie a trzy ob-

szerne i pikne kocioy — czy nie za wiele?

§. 152. Kolegium i dom nowicyatu w Starejwsi 1821—1905.

Jeeli nie mieli wymrze Jezuici biaoruscy w Galicyi, to postara
si musieli Mxzenie o dom nowicyatu. Zrozumia to biskup przemyski An-
toni Goaszewski, i prawie równoczenie z prowincyaem witochowskim,
w styczniu 1821 r., wniós prob do Franciszka I, o klasztor i koció po-

pauliski w Starejwsi pod Brzozowem, na dom nowicyatu Jezuitów. Cesarz

pozwoli 18 wrzenia t. r. a 23 grudnia Jezuici w liczbie 41 zamieszkali

w odnowionem naprdce kolegium, i otwarli w styczniu 1822 r. nowicyat

i 3 probacy ksiy pod przewodnictwem O. Jana Lubsiewicza, który zara-

zem by vice -rektorem, oraz studya teologiczne.

Prymas Wgier Rudnay i 5 biskupów wgierskich, przysali 10 no-

wicyuszów do Starejwsi, z których 7 pozostao w zakonie i dobrze mu si
zasuyo. W r. 1826 studyum teologiczne przeniesiono do nowego kole-

gium w Tycu, ale natomiast umieszczono w Starejwsi 1829 r. studyum

filozoficzne.

Wacicielem kolegium starowiejskiego, kocioa, ogrodu i folwarku

by fundusz religijny, Jezuici otrzymali tylko prawo uytkowania, wszelkie

wic naprawy i przeróbki, dziay si kosztem rzdu i dlatego podawa
trzeba byo o nie przez starostwo i gubernium do nadwornej Komisyi dla

spraw religijnych, przedkada kosztorysy i t. d. i t drog przychodziy

pozwolenia. Zabierao to wiele czasu i mozou, tyle tylko uzyskano, e Je-

zuici w wasnym zarzdzie, pcd nadzorem rzdowego inyniera, wykony-

wali uchwalone przez rzd roboty. Utrzymywao si za kolegium, gównie

z pewnej kwoty, ryczatu rzdowego 15.000 zr. (po 300 zr. na 50 Jezui-

tów), z aski Franciszka I wyznaczonego, a take za dyspens papiezk,

z ofiar na msz w. fstipendia missalia), i z jamun od arcybiskupa Ra-

czyskiego, biskupa spiskiego (ex-Jezuit3^) Józefa Blika, arcybiskupa or-

miaskiego Stefanowicza, kanonika spiskiego Marczinka, proboszcza brzo-

zowskiego Jagielskiego, pani Wiktoryi Giebutowskiej, i kilku szlacht}'

sanockiej, z któr yli na stopie paskiej rektorowie, zwaszcza O. Czyhir.

Kolegium starowiejskiemu podlegali misyonarze Jezuici w Przemylu, Ja-

rosawiu, acucie, Leajsku, Mociskach, Polanie, Przeworsku i Lisku.

Korzystajc z odwiedzin jeneralnego gubernatora Galicyi, arcyksi-

cia Ferdynanda Este 1832 r., uzyskali przez niego pozwolenie rzdu na

podniesienie drugiego pitra na kolegium 1835—1836 r., a do frontonu pi-

knego kocioa, synnego oddawna cudownym obrazem Zanicia Matki Bo-

skiej, dobudowa 1843 r. rektor Kuak, z ofiar szlachty i kleru, w pieni-

dzach i w naturze, dwie wiee. Koció ten by fili (lokali) farnego ko-

cioa w Brzozowie, zamienion 1852 r. na parafi, administrowali j Je-
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zuici. Obraz Matki Boskiej przyniesiony wedug legend}- z Wgier, ciga
na 15 sierpnia i 8 wrzenia, oprócz tysicy udu poskiego, stowackicli p-
tników z okoic}' miasteczka Homonny w Wgrzech, gdzie jeszcze w XVII w.

Jezuici polscy dawali misye. Ale i w zwyczajne niedziele i wita brackie

np. Serca Jezusowego, tudzie na 40-godzinne naboestwo w Zielone

witki, tumy pobone z okolicznych parafij, zapeniay wityni.
Podczas rzezi 1846 r., lud starowiejski odbywa na wzgórzach i po

drogach strae, aby odegna nadcigajce z wsi innych bandy chopstwa,

sam jednak dra ze strachu, bo mu nagadano, e Polacy (szlachta) rzn
bd chopów.

Po rozproszeniu 1848 r., proboszcz brzozowski obj 1 lipca zarzd

kocioa i lokalii Starowiejskiej, reszt zabra rzd, pozwoli jednak kilku

Jezuitom mieszka w kolegium, które podczas przemarszów Rosyan do

Wgier 1849 roku, na pomoc modemu cesarzowi, zamieniono na szpital

wojskowy.

Pomimo restytucyjnego dekretu cesarza 1852 r., dopiero w r. 1858

otwarto powtórnie kolegium i nowicyat w Starejwsi. Przez lat 6 dom ten

zostawa w przejciowem stadyum. Wprawdzie ju 1852 r. Jezuici odebrali

zarzd kocioa, gmachy, ogród i folwark i otworzyli nowicyat, dla konie-

cznach jednak w nim odnowie, wysano nowicyuszów 1856 r. do austrya-

ckiego domu nowicyatu w Baumgartenberg pod Linzem, skd w wrzeniu

1858 r. powrócili. Byo ich 14, a scholastyków retorów 6. Niedostatek za-

glda do domu; zai*adzity mu w czci jamuny od ksinej Dietrichstein

z domu Potockiej, Kaliksta Orowskiego z Lisowiec, hr. Cabogowej z Biki

a nadewszystko znaczny dar ex-cesarza Ferdynanda I w Pradze, który

nieraz powtarza, e bardzo niechtnie podpisa dekret banicyjny 7 maja

1848 roku.

Kilkoletnie rzdy rektora Szczepkowskiego (1861—1866 r.) a bardziej

jeszcze rektora Jackowskiego (1871—1877 r.) sprawiy, e kolegium stao

si ogniskiem religijnej akcyi na ca Galicy, a ycia spoecznego w sa-

nockim i jasielskim powiecie. Z Starejwsi rozchodzili si od 1865 r. misyo-

narze z mis^^ami i rekolekcyami ludowemi a na Ru, nietylko do wsi, ale

i do miast; kapani z rekolekcyami (pierwszy raz 1870 r.) dla duchowie-

stwa i nauczycieli, a kilka lat póniej dla inteligencyi miastowej i szlachty.

Podczas cholery 1873 r., trzech ksiy i 4 braci, powicio si usudze za-

powietrzonym, brat infirmarz Feliks Habelsberger, przypaci powicenie

yciem.

W dwóch wielkich procesyach jubileuszowych 1875 r., wzio udzia

40 bliszych i dalszych parafij, lud, ksia, szlachta. A dopiero koronacya

cudownego obrazu Matki Boskiej przez nuncyusza Jacobini 8 wrzenia

1877 r., w asystencyi arcybiskupa ormiaskiego Romaszkana, metropolity

Rusi Józefa Sembratowicza, wielu praatów i ksiy, 50 szlachty i wieloty-

sicznych tumów ludu dokonana, a poprzedzona dwoma odrazu na rónych

placach, 8-dniowemi misyami ludowemi — ta spotgowaa ducha wiary na

dugie lata, a staa si powodem wskrzeszenia nieznanych w Galicyi bi-

skupów sufraganów. Nuncyusz bowiem, bierzmujc tysice dorosych, posi-

wiaych nawet ludzi, pOno w noc przy latarniach, zdziwiony pyta o przy-

czyn tego anormalnego zjawiska, a zrozumiawszy, e nader wielka roz-
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lego dyecezyj, a nader maa liczba biskupów tego powodem, przyrzek

postara si u papiea i cesarza, o pomoc dla nich w biskupach sufraga-

nach, i dotrzyma sowa.

Zakon wchodzi t szerok dziaalnoci w kontakt z wszystkiemi

stanami i warstwami, a w kolegium mieszkao 80—100 osób, nowicyuszów

kleryków bywao po 30 i wicej.

Suebniczki Niepokalanego Poczcia N. M. P., wprowadzone 1863 r.

przez O. Baczyskiego, powicajc si dzieciom w ochronkach i pielgno-

waniu chorych po domach, wpyway zbawiennie na ludno wiejsk i roz-

szerzyy si po caej Galicyi, i licz dzisiaj sto kilkadziesit domów
i ochronek.

Kwitncy stan starowiejskiego kolegium, przerwany zosta, nie na

dugo, poarem, wskutek zapalenia si wiórów w pralni 3 lipca 1886 r.

Oprócz budynków folwarcznych, spony dachy kolegium, wie i kocioa,
uszkodzone mocno drugie pitro kolegium, ale wntrze kocioa, dziki
silnym sklepieniom, nic nie ucierpiao. Nowy rektor Rothenburger, tak

dzielnie zabra si do restauracyi, e ju 26 padziernika t. r. Jezuici za-

mieszkali w kolegium, a naprawy kocioa i jednej wiey, w której zawie-

si tx'zy nowe dzwony, bo dawne stopiy si w poarze, dokoczy w na-

stpnym roku. I wanie w tern nieszczciu olcazalo si, jak yczliwo
u ludzi zdobyli sobie Jezuici, bo oprócz pienidzy, których nie skpiono

wysanym na kwest kilku ksiom i braciom, szlachta i ksia probo-

szczowie dawali drzewo na wizania dachowe, które gospodarze wiejscy

o kilka mil z lasu darmo zwozili, a lud, zwaszcza dziewczta wiejskie>

bezpatnie podejmoway si robi koo kocioa.

Nastpca O. Rothenburgera rektor Andrzejczak, wskrzesi zapomnian
od kasaty zakonu, 13 listopada 1893 r. kongregacy maryask szlachty

(Sodalias B. V. M. nóbiliumj^ do której przystpio 30 obywateli ziemskich,

wnet potem 7 maja 1899 r. drug dla obywatelek ziemskich, staraniem za
tych dwóch kongregacyj, zawizay si 1903 r. dwie inne, nauczycieli i na-

uczycielek ludowych. Wiee kocielne podniós o jedno pitro, nakry ró-

wnie jak dachy kocioa i kolegium wyborn dachówk niepoomick; roz-

szerzy i ozdobi kaplic domow i zakrystj^; odnowi kolegium, a na ko-

rytarzach zamiast drewnianej, da posadzk z sztucznego kamienia (stein-

gut). Misye i rekolekcye nie tylko popiera, ale sam bra w nich udzia

i dokada starania, aby jubileusz Leona XIII r. 1893 i inne uroczystoci,

odbyway si przy jak najwikszej liczbie spowiedników i ludu.

W tym duchu rzdzi i-ektor Mellin. Dla statuetki Matki Boskiej lo-

retaskiej, Palladium nowicyuszów, (patrz str. 188) w otarzu kaplicy do-

mowej, sprawi nader ozdobny nowy przybytek, a jej dzieje wyda 1900 r.

w ksice: »U stóp Matki Boskiej nowicyaclciej*. Olbrzymi, polsko-rusk

misy 1899 r. w Starejwsi, stwierdzi wspaniale uni Rusi z Rzymem.
Za rektorstwa O. Lica przebudowano 1904 r. star will i wymuro-

wano obok niej kocióek, sam za wityni starowiejska odmalowano

wewntrz gustownie, odnowiono otarze, staraniem administratora O. Mi-

chaa Jakubiskiego zmarego przedwczenie 1905 i'.
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§. 153. Niedosza rezydencya w Tuchowie 1821—1843. — Dom w a-
cucie. 1820—1890.

Biskup przemyski Goaszewski wprowadzi za zgod rzdu 1821 r.

Jezuitów do Tucliowa, wasnoci niegdy opactwa Benedyktynów tynie-

ckich, zniesionego 1816 r. Parafi zarzdza staruszek Benedykt.yn Ganter,

w klasztorku za rzek Bia rezydowa Andrzej Ankwicz, gdy ks. Feli-

C3'an Toriani umar 29 kwietnia t. r. W myl biskupa, Jezuici mieli onycb

wiekowycli Benedyktynów wyrczy w pracy, a po icti wymarciu obj
nie probostwo tuctiowskie, ale ów kasztorek za Bia, przy którym ko-

ció niewielki z cudownym obrazem Matki Boskiej. Jako 6 misyonarzy

znalazo do pracy, bo nieustajca prawie trwaa tam misya, z powodu
7 wiekici omiodniowych odpustów.

Po mierci Benedyktyna Gantera 1827 r., rzd powierzy Jezuitom

tymczasowo admnistracy dóbr i gospodarstwo, kapita jednak w 15 obli-

gacyach z rocznym procentem 277 florenów zabra na rzecz funduszu reli-

gijnego. Gdy kilkoletnie starania biskupa tarnowskiego Pisztka i Jezuitów

o zwrot obligacyj okazay si daremuemi, rozkaza prowincya Rafa Mar-

kijanowicz zwin misy tuchowsk 1842 r. Przy kociele za Bia osiad

wiecki ksidz komendarz. Dzi tam 00. Redemptorzyci, jako trzeci z rzdu
zakon w Tuchowie.

Szczliwiej powiodo si z domem w acucie hr. Artura Poto-

ckiego. Miasteczko zniszczy poar 1820 r., a z niem klasztor dominika-

ski, w którym jeden tylko mieszka zakonnik. Ten przeniós si do swych

braci w Dzikowie, spalony klasztor rzd przerobi na szpital wojskowy,

fundacyjne wsie Krzemienice i Dbin zabra na fundusz religijny. Parafi

acuck (6.650 dusz) zarzdza wiekowy sciorzay proboszcz Antoni Ga-

jewski, podoa nie móg pracy, tem mniej obsuy kaplic zamkow.
Wic hr. Potocki, dowiedziawszy si o przybyciu biaoruskich Jezui-

tów, prosi prowincyaa witochowskiego i biskupa Goaszewskiego, o dwóch
misyonarzy, Chaniewskiego i Samuj, na pomoc proboszczowi. Gdy ten

umar 1823 r., umyli hrabia, za zgod biskupa, powierzy im zarzd pa-

rafii i w tym celu zaoy »mae kolegium*, uposaone dochodami z pro-

bostwa i deputatem w naturze z skarbu acuckiego, jaki przedtem otrzy-

mywali Dominikanie. Pozwala na to cesarz, ale zwlekaa nadworna kan-

celarya; nie spieszy te prowincya, bo do przemiany wieckiego benefi-

cium na zakonne, potrzebna dyspensa papiezka, a na otwarcie nowego
domu pozwolenie jeneraa.

Zniecierpliwiony zwok hr. Potocki, ponowi 1830 i 1833 r. prob
u cesarza, aby zezwoli na otwarcie »rezydencyi« jezuickiej w acucie dla

4 ksiy, którzy od szeregu lat tymczasowo obsuguj parafi acuck.
Ofiarowa si wymurowa dla nich dom mieszkalny, ale poniewa dochód

z probostwa nie starczyby na ich utrzymanie, domaga si, aby rzd od-

da wsie Krzemienice i Dbin, zapisane przez Stanisawa Lubomirskiego

1650 r. Dominikanom, z warunkiem, aby pomagali w duszpasterstwie. Rzd
po dugich ukadach, pozwoli, dopiero jednak 1839 r. rzeczone wsie prze-

pisano z funduszu religijnego na dotacy Jezuitów w acucie, które wraz
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z probostwem skarb acucki wzi w dzieraw. Ju te i biskup prze-

myski Korczyski wystara si o dyspens papiezk, przemiany acuckiego
beneficium na zakonne i dorczy j prowincyaowi 6 kwietnia 1836 r.

Alici nowa trudno. 00. Dominikanie zgosili si do rzdu z pre-

tensy oddania im acuckiego probostwa i klasztoru. Rzd odmówi. Oni

za 1846 r. starali si o to samo przez konsystorz przemyski, twierdzc, e
dobra zniesionego ich klasztoru w acucie, obrócone by powinny na po-

lepszenie uposaenia klasztoru w Dzikowie. Sprawa opara si o Rzym,
który odda j biskupowi przemyskiemu Wierzchlejskiemu do zaatwienia.

Rzd jednak odi-zuci wszelkie ukady, Jezuici pozostali w acucie, zrazu

(od 1820—1823 r.) jako misyonarze, potem (do 1836 r.) jako misyonarze

i tymczasowi administratorowie probostwa, wreszcie (od 1837 — 1848 r.) nie

maj nazwy, dom ich nazywa si domicilmm lancutense, w istocie za s ad-

ministratorami probostwa.

Wic te parafialne obowizki, zwaszcza katechizacye w szkole i po

wsiach, w obszernych izbach, zwaszcza zim, s ich gównem zajciem.

Dojedajc, obsuguj kaplic filialn w Soninie, a w kaplicy zamkowej
odprawiaj msz w. ile razy hrabstwo tego zadaj. Zaproszeni, mówi
kazania, suchaj spowiedzi w ssiednich parafiach.

Rozegna ich rok 1848, zarzd parafii obj wiecki ksidz Sieczkow-

ski. Ale ju 1853 r., na uprzejme zaproszenie hrabstwa Potockich, wrócili

do acuta, wprowadzeni uroczycie do kocioa i swego domicilium. Rzd
wyznaczy im t3^mczasowo 840 zr. rocznej pensyi, a dopiero 1860 r. odda
im dawne uposaenie probostwa i domu, które oni wydzierawili skarbowi

aiicuckiemu na lat 99. Rzd nie zatwierdzi kontraktu dzierawy, wic
sporzdzono 1868 r. nowy na lat tylko 30, ale prowincya SzczeplvOwski

odrzuci wszelkie ukady o dzieraw, administracy za probostwa i Krze-

mienicy kaza prowadzi superiorowi. Byo to bdem, przy odbieraniu bo-

wiem dzierawy, okazao si, e 2V2 morga kocielnego gruntu, przy-
czono do hrabskiego ogrodu, a cz pola ornego z pustki Peszkówka, na-

dano wieniakowi Wchowi. Std komisya biskupia, która rozstrzygn
take miaa spór o plac pod now szko miejsk, a w lad zatem poró-

nienie z urzdnikami skarbu acuckiego, ozibienie dobrych stosunków

z dworem, który te z przyobiecanem powikszeniem kocioa zwleka

naumylnie.

Zwyczajne prace parafialne, pomnoya cholera 1855 r., która graso-

waa w 10 wsiach i w miecie, zwaszcza w szpitalu wojskowym. Obsugu-

jcy go O. Kosiarski, pad ofiar 6 czerwca t. r. Pomnoyy nadzwyczajne

prace, jak coroczne rekolekcye dla kleru, dla sióstr Boromeuszek w mie-

cie i sióstr Opatrznoci wce pod Rzeszowem. Czste pogrzeby z rodziny

Potockich, jak modziutkiego Artura 1836 r., modej Izabelli z brzeaskich

Potockich Romanowej Potockiej, hr. ordynata Alfreda Potockiego 1889 r.,

tudzie pogrzeb}' superiorów Wadysawa Lasockiego 1880 r. i Maurycego

Gowackiego 1888 r., cigajce liczny zjazd panów, dygnitarzy i kleru,

to jedyna smutna przerwa w monotonii parafialnych obowizków.

Poniewa dyspensa papiezk 1836 r. dan bya czasowo, dopokd bi-

skup przemyski nie bdzie mia dosy dyecezalnego kleru, wic prowin-

cya Jackowski, uwaajc, e brak kleru ju usunity, umyli 1885 roku
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zwin domiciUum acuckie, tembardziej, e zamierza otworzy Icill^a re-

zydencyj kresowyci. Sprzeciwia si temu biskup Solecki, twierdzc, e
jeszcze wiele posad duchownych dla braku kleru wakuje; uraonym czu
si hr. Alfred Potocki i osobnym listem do jeneraa Beckxa prosi o pozo-

stawienie mu Jezuitów, nadewszystko za ludno parafii suplikami, depu-

tacyami zamczaa formalnie prowincyaa, aby jej »tej krzywdy nie czy-

nia, ale on trwa przy swojem. Zwok kilkuletni spowodowao przy-
czenie Krzemienicy do uposaenia probostwa acuckiego, ale gdy nare-

szcie 2 padziernika 1889 r. minister wyzna na to zezwoli, opuszcza po-

czli Jezuici na wiosn 1890 r. acut; ostatni odjecha 1 maja, superior

Stojek, oddawszy inwentarze wieckiemu proboszczowi ks. Zaudererowi.

^. 154. Kolegium w Tycu. 1826— 1831. — Misya w Stanitkach.
1831-1905.

Kolegia w Tarnopolu i Starejwsi okazay si dla wzrastajcej liczby

modziey zakonnej zbyt ciasne, nie byo gdzie umieci nauk teologi-

cznych. Wic prowincya witochowski dowiedziawszy si, e rezydency
biskupa Zieglera przenosi rzd z pobenedyktyskiego klasztoru w Tycu
do Tarnowa, wniós 1826 r. do cesarza prob o oddanie opuszczonego

gmachu na kolegium z studyami teologii. Poparli prob, biskup Ziegler

i gubernator ksi Lobkowic, przychyli si do niej cesarz 20 listopada t. r.

z warunkiem, e koszta naprawy i utrzymania budynku Jezuici ponios.

Uprzedzajc cesarskie pozwolenie. Jezuici ju w padzierniku otwarli

kolegium tynieckie, osób 20, z tyeh 5 profesorów teologii, 10 kleryków

teologów, ,5 braci; cyfra ta wzrosa do 31. Na ich utrzymanie wyznaczy
prowincya z ryczatu rzdowego, 2.400 zr. rocznie. Niebawem rektor Per-

kowski zabra si do uporzdkowania piknego kocioa w. Piotra i Pa-

wa, do którego wprowadzi Jezuitów uroczycie 25 maja 1827 r. biskup

Ziegler z kanonikami, zu meinem grossen Seelen-Trost.

Oprócz kaza, katechizacyj, spowiedzi w kociele, który zapenia si

okolicznym take ludem, pomagali w duszpasterstwie ssiednim probo-

szczom. Podczas jubileuszu Piusa VIII 1830 r , dawali 3-dniowe misye

w Tycu, Stanitkach, Skawinie, Szczepanowie, Krzcinie, Woli Radziszow-

skiej, a gdy 1331 r. sroya si cholera, jedni caymi dniami suchali w swym
kociele spowiedzi przestraszone zaraz tumy, drudzy czynili to samo,

goszc przytem nauki wielkopostne w 19 parafiach. Wic te zjednali so-

bie szacunek i mio ludzk, a dostatniejsi ksia proboszczowie, hr. Ma-

rya z Baworowskich Grocholska, siostra Jezuity Mikoaja, pani Dyktar-

ska, hr. Kryspin eleski z Grotkowic, kanonik opacki z Krakowa,

nadewszystko za ksieni stanitecka Duval, stali si dobrodziejami ko-

legium.

Alici 2 maja w nocy 1831 r., zerwaa si burza, piorun spali dachy

kolegium i kocioa, stopi dzwony, zawaliy si wiee jedna na sklepienie

kocioa, druga na klasztor i przebia pierwsze pitro. I tu okazaa si

yczliwo ludzka. Pomimo ulewy, ludno tyniecka uratowaa wszystkie

sprzt}', ksiki nawet i seksterny. Pastwo Konopkowie ofiarowali pcgo-
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rzelcom dwór swój w Nagoszynie, ksi Lubomirski paac w Przeworsku
biskup krakowski Karol Skórkowski zaprasza do Krakowa i znaczn sum
przysa na pierwsze potrzeby. Spieszyli z jamun obywatele szlacita:

eleski, Zdzieski, Antoni Ciepielowski, panie Skaryska i Maachowska,
Norbertanki z Zwierzyca, kupiec krakowski Stelilik, a ksieni Duval wy-
saa 3 maja powozy i furmanki do Tyca, zapraszajc wszj^stkich do Sta-

nitek, gdzie im oficyny i dwa domy wiejskie na mieszkanie przygoto-

waa. Skorzysta z gocinnoci prowincya, 8 profesorów i 10 teologów

umieci w Stanitkach, 6 ksiy i braci wyprawi do 00. Reformatów
w Wieliczce, ale i tych, gdy wskutek wilg'oci mieszkania zapadli na zdro-

wiu, sprowadzia zacna ksieni do Stanitek, opatrywaa we wszystko i y-
wia a do 22 marca 1832 r. Tylko 6 ksiy i braci pogorzelców tynieckich

rozjechao si do Tuchowa i Starejws.

Nie prónowali staniteccy gocie. Klerycy poskadali roczne egza-

mina, ksia, poniewa cholera jeszcze grasowaa, pucili si na posug
chorym po parafiach, a w Stanitkach oprócz pracy w kociele, wznawia-
jc dawn tradycy jezuick, dali 10-dniowe rekolekcye zakonnicom.

Po otwarciu kolegium w Nowym Sczu z wiosn 1832 r., opucili

Jezuici gocinne Stanitki. Nie wszyscy, pozostali bowiem 00. Micha Ka-

wecki i Teodor Waluynicz, jako spowiednicy i kapelani klasztoru, two-

rzc misy Staniteck. Pozwoli na ni przez wdziczno za tyle

dobrodziejstw, jenera Roothaan, ksini Duval przyj do zasug zakonu
ad merita Societatis. Byo to zreszt wznowieniem dawnej tradycyi, bo je-

szcze z kocem XVI w. Jezuici krakowscy dawali staniteckim zakonni-

com rekolekcye i byli ich nadzwyczajnymi spowiednikami. Trwao to do ka-

saty 1773 r., a po niej wiadczyli te same usugi ex-Jezuici, Jedel, S-
decki, Bieleniewicz, po ich dopiero wj^marciu 1807, 00. Benedyktyni z Tyca
i wieccy ksia. Oprócz tej posugi w klasztorze, misyonarze mówili ka-

zania, suchali spowiedzi w kociele i wyrczali proboszcza z Brzezia, do

którego parafii Stanitki nale. W r. 1839 dali Jezuici wielk misy lu-^

dow, powtórzyli j w lat 26 póniej. Podczas rozproszenia 1848—1853 r.

znajdowali tam przytuek raz ci, raz inni Jezuici, midzy nimi i O. Anto-

niewicz, który na cze Matki Boskiej Bolesnej, czczonej od kilku wieków
w kaplicy korytarzowej, uoy przeliczny wiersz elegijny.

Zazwyczaj wiekowi Jezuici pracowali w cichych Stanitkach: Snar-

ski, Suszczewski, Augustyn Markiewicz, Perkowski (f 1856 r.), Grocholski,

Szczepan Zaleski (f 1866 r.). Siedmiogrodzki (f 1878 r.). Prowincya jednak

Mycielski, uwaajc misy staniteck za nie do odpowiedni teren pracy,

zwin j 1 kwietnia 1880 r., pomimo prób klasztoru i ksieni Zofii Bary-

szewskiej, której ojciec Hyacenty, kupiec niegdy w Kronie, owdowiawszy,

zosta bratem zakonnym i umar w Stanitkach 1 stycznia 1878 r.

Odtd przez lat blizko 20, misy staniteck zajmowali 00. Refor-

maci, ale zawsze jeden z krakowskich Jezuitów, dojedajc, by spoAvie-

dnikiem nadzw3^czajnym klasztoru i dawa coroczne rekolekcye, a na wi-
ksze wita przybywali do asysty klerycy jezuiccy. Ksieni jednak Geno-

wefa azowska bagaa 1896 i 1899 r. jeneraa zakonu Martina, aby kla-

sztorowi przywróci Jezuitów, jak byli dawniej. Zgodzi si jenera pod

warunkiem, e ksieni urzdzi formaln rezydency. Uczynia to ksieni,
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przeznaczajc na ten cel poow nowych oficyn z ogrodem. Jako 4 sierp-

nia 1900 r. otwart zostaa ^Rezydencya 8tanitecka«, z vce-superiorem na

czele, naleca do kolegium krakowskiego.

§. 155. Kolegium w Nowym Sczu. 1832—1905.

Na trzykrotne proby prowincyaa, rzd zamiast spalonego Tyca,
przeznaczy 10 lutego 1832 r. na kolegium i studya teologiczne, ponorber-

taski klasztor z kocioem w. Ducha w Nowym Sczu. W marcu i kwie-

tniu, przybywali do Scza Jezuici staniteccy i inni, razem osób 24, i 7 kwie-

tnia otwarto kolegium sdeckie. Rektorem jego O. Józef Morelowski, który

z jamun od hr. I liskiego, pani Kisiel eAvskiej, oficyaa tarnowskiego Fu-

kiera, odnowi na prdce koció, konsekrowany powtórnie, bo dugie lata

suj^ za magazyn wojskowy, 10 czerwca w Zielone witki przez biskupa

tarnowskiego Pisztka. Wizytowa on wanie dyecezy, a Jezuici Snarski

i Rahoza, towarzyszyli mu jako kaznodzieje i spowiednicy. Jubileusz Grze-

gorza XVI r. 1833, otwierajc Jezuitom pole szerokiej pracy kapaskiej,

zapozna ich bliej z miastem i okolic.

Obok ksieni Duval, która raz pora naadowane ywnoci fornalki

wysyaa do kolegium, pierwszym dobrodziejem jego i prawie fundatorem,

by gubernator arcyksi Ferdynand Este. Zwiedzajc urzdowo Scz, da
rektorowi 1000 zr. na kupno ssiedniego ogrodu, drugie tyle jako jamu-
n; w Wiedniu za wystara si o sumy z funduszu religijnego: 2.607 zr.

na gruntowne odnowienie kocioa, i o roczny ryczat na jego utrzymanie,

14.000 zr. na kupno poblizkiej kamienicy aptekarza Wójcikowskiego (syn

jego Wadysaw, inynier kolejowy, owdowiawszy, zosta 1862 r. Jezuit),

bo klasztor ponorbertaski okaza si ciasny, w lat kilka potem, 1840 r.

sum 23.000 zr. na poczenie domu Wójcikowskiego z klasztorem ponor-

bertaskim, tak, e pitrowe kolegium sdeckie tworzyo front o 25 oknach,

czyo si w formie litery T z kocioem i klasztorkiem.

Nie dosy tego; arcN^ksicia Este staraniem, oddano Jezuitom w za-

rzd 1838 r. gimnazyum szecioklasowe sdeckie, zaoone 7 sierpnia 1818 r.

w gmachu popijarskim, a prowadzone dotd przez rzdowych wieckich

nauczycieli. Take linzki biskup Ziegler, ofiarowa sdeckim Jezuitom le-

gat 2.000 zr. wiedeskiego kanonika Karola de Berto, który umierajc
w Linzu, legat ten zostawi biskupowi do rozporzdzenia. Wreszcie senator

Iliski, zapisa im 1838 r sum 25.000 zr., któr zdaje si, e wypaci
sukcesor, syn jego Janusz.

Z tych, czy innych pienidzy, kolegium nabyo od miasta za 300 zr.

kilka morgów kamieca, utworzonego zmian koryta górskiej rzeki Ka-

mienica, wpadajcej tu pod Sczem do Dunajca, i urzdzio dolny ogród

Avarzywny i owocowy, poczywszy go 62 schodami kamiennymi z ogrodem
górnym, ponorbertaskim. Rektor Pawe Ciechanowiecki, zamiast naby
pobizk wiosk (260 morgów) Zabecze na will dla kolegium, wystawion
na sprzeda za 13.000 zr., wybudowa 1843— 1845 r. myn zwyczajny o 4

kamieniach, który zamiast nie dochód, wplta kolegium w nieskoczone

zatargi, komisye, procesa z rzdem, miastem i wacicielami realnoci na
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lewym brzegu rzeki Kamienicy, jeszcze po dzi dzie nieuspokojone zu-

penie.

Szlachta sdecka po dworach, pozostaa Jezuitom obc, nawet ta,

która synów do gimnazyum posyaa, l30 uwaaa ich za zbyt lojalnych dla

rzdu, a w gimnazyum, niemieckiem zreszt, uczyli przewanie magistro-

wie Niemcy i Czesi. Pomimo to, starosta wykry 1838 r., zaraz w pierw-

szych tygodniach objcia szkó przez Jezuitów, j>nader niebezpieczn*' pro-

pagand polsk. Oto studenci retoryki, Tadeusz Kozowski i Józef Kapu-

ciski (powieszony 1849 r. we Lwowie za polityczne zabójstwo burmistrza

pizneskiego Markla), czytali »zakazane ksiki* rewolucyjne, i dawali do

czytania dwóm innym. Uwiziono ich, badano i wygna kazano ze szkó.

Wstawia si za nimi rektor Rahoza, ale z gubernium odpowiedziano mu
przez prowincyaa, e to ubel angebrachte Humanitdt. Wypadek ten nie mia
dalszych skutków, bo ju nastpnego roku cesarz pozwoli na erekcy ma-

riaskiej Sodalicyi studencldej »na warunkach jak w Tarnopolu*, do roz-

ruchów za 1846 i 1848 r. aden z sdeckich uczniów nie by wmieszany,

chocia byli midzy nimi znaczni póniej w kraju mowie, jak: Albin Du-

najewski kardyna biskup krakowski, Józef Sembratowicz metropolita Rusi,

Possinger vice-namiestnik Galicyi, Maciej Czyszczan prezydent apeacyi

w Krakowie i t. d.

W miecie byli Jezuici lubiani. Kupiec Kosterkiewicz, aptekarz Wój-

cikowski, Anna Mcnarowska, wiadczyli im dobrodziejstwa. Po ogoszeniu

konstytucyi 1848 r., ludno zebraa si przed kolegium i zrobia Jezuitom

owacy, » niech yj, vwan«. Tem niespodziewaniej spad na nich dekret

rozproszenia 8 maja. Wic w czerwcu, prefekt szkó Lipiski, rozda uczniom

wiadectwa; ksigi, akta i klucze gimnazyum wrczy starocie Boche-
skiemu a d. 24 wrzenia wieccy nauczyciele objli szkoy.

W dawnym klasztorku, przy kociele, ogrodzie i mynie, pozostaa

3 ksiy i tyle braci, nowe kolegium obrócono na koszary, r. 1855 na

gimnazyum, ale ju 1850 r. intabulowano na rzecz funduszu naukowego.

O zwrot tego gmachu, a przynajmniej dawnego domu aptekarskiego, pro-

wadzili superiorowie od 1866—1880 r. proces z prokuratory skarbu pa-
stwa we Lwowie, ale go przegrali. Owszem rzd domaga si od Jezuitów,

aby klasztorek ponorbertaski nabyli na wasno. Ukady trway od

1883—1905 i skoczyy si kontraktem kupna za 7.500 zr.

Po dekrecie restytucyjnym 1852 r. dom sdecki otrzyma nazw re-

zydencyi. Kilku, wiekowych zazwyczaj Jezuitów, pracowao na ambonie

i w konfesyonale ; odwiedzali te chorych, zwaszcza podczas cholery 1855

i 1873 r.; jeden by od 1855 r. kapelanem wiziennym. Superior Peterek

wskrzesi kult Serca Jezusowego i zaprowadzi arcybractwo Niepokalanego

Serca Maryi. Superior Koinek zaprosi 1880 r. kler wiecki na rekolekcye

w rezydencyi, które odtd powtarzay si niemal corocznie. Gruntownem

odnowieniem kocioa zaj si, przy pomocy brata zakrystyana Franciszka

Stankiewicza, superior Kiciski 1890 r.

Alici w wielkim poarze miasta 17 kwietnia 1894 r., spony dachy

i wiee kocioa, stopiy si dzwony, okopcio si wieo odmalowane wn-
trze wityni ; rezydencya równie jak gimnazyum i myn spalone, i tylko

goe mury sterczay, parkan ogi'odu i wiele drzew zniszczy pomie. Po-
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ar ten jednak wyszed Jezuitom na dobre, bo spalone gimnazyum, dawne

swe kolegium, wraz z dwoma dziedzicami, nabyli nie drogo od rzdu,

odbudowali, i 18 sierpnia 1895 r. otworzyli powtórnie kolegium sdeckie,

w którem mieci si dotd domowe studyum filozoficzne, mieszka za
osób 50.

W kilka lat póniej, kupili od p. Romera, podmiejsk wie Zabecze,

t sam, której nie chcieli naby 1838 r. za cen 5 razy mniejsza, i urz-

dzili w niej will dla modziey zakonnej i folwark.

Pierwszy rektor wskrzeszonego kolegium Makowski, zaprowadzi

w kociele wystawne naboestwa z piewem i muzyk, podwoi prac ka-

pask w kociele i okolicy, nawiza przyjazne stosunki z okolicznym

klerem, z miastem i nieliczn ju szlacht sdeck, popiera swych ksiy
w zaoeniu i prowadzeniu towarzystw i bractw katolickich, sam te wy-

prawi si kilka razy do Pesztu na prac misyjn dla 22.000 robotników

polskich tam zatrudnionych. Za przykadem jego poszli nastpni rektoro-

wie Boc i Siarkowski.

§. 156. Jezuici we Lwowie. — Rezydencya w. Piotra. — Konwikt
szlachecki. 1836-1905.

yczliwy Jezuitom gubernator arcyksi Este, powzi myl przy-

wrócenia ich we Lwowie, gdzie dawny pikny ich koció w. Piotra i Pa-

wa, suy tylko zaodze wojskowej do naboestwa, zreszt sta pustk.

Pozyskawszy dla swej myli nowego arcybiskupa Pisztka i prowincyaa

Pierlinga, odda rzeczony koció 17 sierpnia 1836 r. Jezuitom w zarzd,

a ju 21 sierpnia wprowadzi ich uroczycie do wityni i odda klucze

arcybiskup.

Superior Perkowski ustanowi odrazu jezuicki porzdek naboestw,
homilie polskie rano, kazania niemieckie na sumie, Lwów bowiem wten-

czas by na pó niemieckiem miastem. Na uroczysto w. Stanisawa Ko-

stki zaprosi arcybiskupa z sum, kanonika Lisieckiego z kazaniem, pre-

zydenta miasta i jego rad. Nastpnego roku (1837) zaprowadzi pierwsze

w Polsce majowe naboestwo; 1839 r. wskrzesi bractwo Serca Jezuso-

wego; 1840 r., w trzeci jubileusz zakonu, obchodzi kanonizacy w. Fran-

ciszka de Hieronimo, poprzedzon maemi misyami w niemieckim i pol-

skim jzyku, nader uroczycie przez 3 dni, z celebr 3 arcybiskupów, przy

udziale arcyksicia, przedstawicieli wadz, korporacyj, bractw kocielnych;

1841 r. erygowa arcybractwo Niep. Serca Maryi. W latach 1840—1842, od-

nowi wityni, opatrz3' zakrysty w aparaty i naczynia z hojnych jal-

mun hr. Agnieszki Mierowej, hr. Wadysawa Tarnowskiego z niatynki

i jego siostry Olimpii Grabowskiej, panny Honoraty hr. Borzckiej, obj^wa-

telek lwowskich Amelii Lewickiej i Salomei Walner.

Arcyksi kaza o dwa pitra podnie dzwonnic, albowiem wnet

po zajciu Galic3'i, zniesiono wie kocieln najwysz z lwowskich, z pró-

nej obawy zawalenia si. Trwoliwy o byt Jezuitów, wyznaczy z fundu-

szu religijnego 400 zr. rocznie na mieszkanie, a jako fundacy misyi

lwowskiej z obowizkiem zarzdu i obsugi kocioa, darowa 6 marca
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1842 r. w obligacyach 5Vo, sum 40.000 zlr., która w razie wydalenia Je-

zuitów ze Lwowa, staje si wasnoci zakonu, z uwzg"ldnieniem jednak

prowincji galicyjskiej. Odtd te misya lwowska otrzymaa nazw rezy-

dencyi. Zachcony przykadem arcyksicia, wystawi arcybiskup) Pisztek

30 kwietnia 1836 r. dokument, w którym stoi: »Koció w. Piotra i Pawa
przywracamy najzupeniej do uytku zakonu waszego i na zawsze odda-

jemy w administracy wasz*.
Przybya misyi 1839—1842 r. pikna biblioteka, na któr arcyksi

przeznaczy dwa pokoje w g-machu gubernium (dawniej kolegium). Ska-
day si na ni ksiki podarowane od niektórych biaoruskich Jezuitów

i przyjació zalionu. Najwaniejszy jednak by dar Józefa Kalasantego Sza-

niawskiego, filologa, filozofa, ma stanu, »wkocu pietysty i zwolennika

Jezuitów*, jak go z przeksem nazwali literaci. By to »duchowny dzia

«

ogromnej jego biblioteki w Warszawie, razem 3.486 tomów. Superior ozdo-

bi bibliotek staremi portretami arcybiskupa lwowskiego Solikowskiego,

fundatorki Elbiety Sieniawskiej, O. Laterny, i nowszemi pdzla O. Rinna,

arcyksicia Este i arcybiskupa Pisztka. Zwiedzali j, jako osobliwo Lwowa,
wieccy i duchowni przyjaciele zakonu, których przyb3'wao znacznie, dziki

cichej, ale icie apostolskiej pracy Jezuitów, amicej powoli lody józefi-

skiej obojtnoci religijnej.

W rok po otwarciu misyi lwowskiej, odda arcybiskup, na yczenie

arcyksicia, osierocon przez mier proboszcza Chopickiego, parafi w. Mi-

Ivoaja we Lwowie, z kocioem i probostwem (dawnym klasztorem XX. Try-

nitarzy). Jezuitom na »rezydency«. Superior oraz administrator parafii

Kossakowski, urzdzi prz}" pomocy 3 Ojców naboestwa, spowiedzie, kate-

chizacye i zaj si szczerze wykorzenieniem opilstwa i dzikich maestw.
Jeden z Ojców peni obowizki kapelana w domu kary u Brygidek.

Przy tej rezydencyi Jezuici otwarli, za usilnem staraniem arcyksi-

cia Este, konwikt szlachecki w. Mikoaja 1841 r., z dawnj^ch

polskich funduszów naukowych biskupa Gowiskiego, Franciszka Zawadz-

kiego, Rafaa Russ^^ana, Marka Matczyskiego i Mikoaja Potockiego, zla-

nych w jeden ^fundusz konwiktowy*. Oprócz nowego gmachu na 50 uczniów,

wyznaczono z tego funduszu 30 stypendyów po 400 zr. rocznie. Plan nauk

i »ustawy« konwiktu, uoono na wzór Theresianum wiedeskiego, uczono

jednak jzyka i literatury polskiej, od 1847 r. filozofii i matematyki. Cyfra

uczniów wzrosa 1848 r. do 52.

Obydwa domy, rezydency i konwikt, rozegnaa rewolucya 1848 r.

Do w. Mikoaja Jezuici ju nie powrócili wicej, w gmachu po-konwikto-

wym umieszczono uniwersytet, parafi obj kler wiecki. Koció jednak

w. Piotra administrowali nieprzerwanie, dziki 3xzliAvoci arcybiskupa

Baranieckiego i vice-prezydenta gubernialnego hr. Agenora Goluchowskiego

a 6 stycznia 1854 r. otwarli na nowo rezydency, oddajc si tym samym
co przed 1848 r. pracom kapaskim.

Ale z nadaniem konstytucyi 1860 r. i now er liberaln 1867 r.,

Lwów z austryackiego miasta, przestroi si w ognisko narodowo-polskiego

ycia. Jezuitów, krom garstki »ultramontanów«, tak zwano katolików, sto-
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jcych przy papieu i prawach jego do Pastwa kocielnego, poczto, nie

powiem nienawidzie, ale nie znosi, jako przeciwników wolnoci i zych

patryotów. A gdy jeszcze wystpili otwarcie na ambonie w obronie soboru

watykaskiego i nieomylnoci papiezkiej, a zabór Rzymu przez Garibal-

diego i Piemontczyków pitnowali jako witokradztwo i zbrodni prze-

ciw prawu narodów, niech zamienia si u bardzo wielu w pogard a na-

wet nienawi. Krzykliwa wówczas »Gazeta narodowa« i radykalniejszy od

niej »Dziennik polski*, raz po raz napaday na nich z oskareniami bez-

podstawnemi i oszczerstwami.

Oni milczeli, ale z raz obranej drogi nie zeszli, nawet wtenczas, gdy

podczas konkluz}^ 40-godzinnego naboestwa w zapusty 1873 r., wrog'a

im partya wzniecia faszywy alarm »pali si«, i zamieszanie straszne,

w któi'em 11 osób doznao stuczenia, a jedna z przestrachu, na parali

serca umara. W sam por wychodzi pocz 1870 r. pod redakcy ks.

Edwarda Podolskiego z Królestwa Polskiego, dwutj^g^odnik »Przegld lwow-

ski*, który miao gromi liberaów i odkrywa ich kamstwa. Zasilali »Prze-

gld* Jezuici artykuami, a take rozpraw w obronie swojej p. t. »Czy

Jezuici zgubili Polsk?* któr wydali trzy razy w osobnej ksice, i u lu-

dzi dobrej wiary usunli wiele uprzedze.

Któby uwierzy? Ten sam Lwów antypapiezki za Piusa IX, urz-
dza wspaniae obchody jubileuszowe na cze Leona XIII, a prezydent

miasta Maachowski, w sali ratuszowej przemawia tak wymownie i wznio-

se o instytucyi papieztwa i papieu, e móg mu pozazdroci najgor-

liwszy kaznodzieja katolicki. Wic te opady znacznie gniewy i uprze-

dzenia do Jezuitów lwowskich, od lat kilkunastu ciesz si uznaniem

i sympaty warstw wszystkich, nienawidz ich jeszcze radykali i socyalici.

Bo te przeciw nim wystpili równie miao, jak przedtem przeciw

liberaom, nie tylko na ambonie, ale w artykuach dziennikarskich i ulo-

tnych broszurach i zakadajc stowarzyszenia katolickich robotników. Bra-

ctwami za kocielnemi, misyami i rekolekcyami, które corocznie dla in-

teligencyi, ale i dla klas pracujcych w swym kociele i innych lwowskich

parafiach urzdzaj, wstrzymali, a przynajmniej utrudnili propagand so-

cyalistyczn.

Gruntownem , ale niefortunnem odnowieniem kocioa zaj si

1878—1879 r. superior Habeni. Obszern kaplic w. Benedykta (Matki Bo-

skiej Bolesnej), zamienion po 1778 r. na archiwum sdowych aktów i mie-

szkanie wonych, wykoata u rzdu, przy pomocy fundatorskiej rodzin.y

Dzieduszyckich, superior Bapst 1892, i odnowiwszy j piknie, przeznacz}^!

na miejsce naboestw Matek chrzecijaskich iKongregacyj maryaskich.

On te, równie jak jego nastpcy, Andrzejczak, Pitkiewicz i Sopuch, uczy-

nili bardzo wiele dla naprawy i ozdoby kocioa i zaopatrzenia zakrystyi

w kosztowne aparaty a równoczenie rozszerzyli misyjn i rekolekcyjn

prac na wszystkie warstwy i stany, któr uwieczya niejako koronacya

synnego askami obrazu Matki Boskiej pocieszenia 1905 r.

JEZUICI W POLSCE, 20
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,§.157. Kolegium w remie, w Ksistwie poznaskiem, archidyecezyi

gniezniesko-poznaskiej. 1854— 1872.

Misye jezuickie w Wielkopolsce, wskrzesiy ycie katolickie w ludzie

i szlachcie, wic ta opatrzya im stae mieszkanie »dom misyjny* najprzód

w Obrze, potem ustpujc przed dokuczliwoci naczelnego prezydenta

Puttkamera, w remie 1854 r., jak to wspomniaem wyej (str. 288). Wobec
rzdu wystpowa jako waciciel odnowionego w jesieni 1854 roku »kla-

sztorku* rem8kieg'o, pan Kszycki, póniej Micha Mycielski, Jan Komian
i Kajetan Morawski z Jurkowa. W lutym 1855 roku, odrazu 10 ksiy
i 3 braci zamieszkao w klasztorku. Misyonarze pracowali w odnowionym

t. r. swym kocióku i w farze remskiej, zaproszeni przez yczliwego im

proboszcza Mentzla, i rozjedali si na misye ludowe po Ksistwie.

Nie podobao si to Puttkamerowi i gorszemu od niego nastpcy Bo-

ninowi, wic uzyskali w ministeryum kultu dwa obostrzenia, raz, e Je-

zuitom obcokrajowym nie wolno mówi kaza, spowiada i t. d., t^dko

w wasnym kociele remskim; powtóre, e o kadej misyi donie maj
przez landrata do regencyi i uzyska pozwolenie rzdu. Nie przestrzeg-a

bardzo cile tych przepisów gorliwy misyonarz, O. Teofil Baczyski, wic
w maju 1861 r. ober-prezydent Bonin, rozkaza mu opuci Ksistwo i wraca
do Galicyi.

Wynagradzao te i inne dokuczliwoci rzdu, przywizanie ludu, y-
czliwo kleru i szlachty, objawiajca si w ofiarnoci dla kocióka i domu,

który krom ogrodu, adnego nie mia uposaenia. Po odwoaniu superiora

Praszaowicza do Galicyi, sprawowa rzdy 1865 r. O. Micha Mycielski,

skoligacony z calem prawie Ksistwem. Rzd take pruski, odkd ster jego

obj hr. Bismark, który noszc si z wielkimi planami upokorzenia Au-

stryi i Francyi, a postawienia Prus i Niemiec na czele pastw Europy, po-

trzebowa poparcia 10 milionów katolików, ustpi znacznie z swej doku-

czliwoci wzgldem Jezuitów. Owszem podczas wojny z Austry, superior

Mycielski wezwany zosta w lipcu 1866 r., przez naczelnego kapelana ar-

mii, do posugi duchownej przy korpusie gwardyi, rozoonym w okolicy

Królowogrodu (KoenigrUtz) i dla jeców austryackich, za co otrzyma

krzy elazny zasugi.

W tyme czasie, po askawym, ale nie do silnej woli arcybiskupie

Przyuskim, zasiad na stolicy gniezniesko-poznaskiej arcybiskup Mieczy-

saw Ledóchowski, energiczny, wielkiego zrazu powaania u rzdu, mniej

popularny u kleru i szlachty, ale Jezuitom dla ich karnoci i powicenia

yczliw3^ Prace ich misyjne rozoy na kongregacyi dziekanów 1866

i 1867 r. na dekanaty, wyznaczajc na lat 9 kadego roku inne, a w nich

parafie potrzebujce bardziej pomocy duchownej. Misyonarzom ofiarowa

na podróe roczny ryczat 1.000 talarów.

Rzdy te prowincyi obj, w sile wieku, miaej inicyatywy O.

Szczepkowski. Ten korzystajc z przyjaznych, jak nigdy okolicznoci, po-

stanowi dom remski powikszy i zamieni na kolegium z domowem stu-

dyum filozoficznem. O pozwolenie na to stara si trzeba byo u Bismarka

i ministra Eulenburga. Superior Mycielski i O. Jackowski pucili si na

kwest po Ksistwie i Prusach; jamuny w pienidzach i materyale bu-
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dowlanym pyny obficie, a lud zwozi je bezpatnie i za pó darmo pra-

cowa przy budowie. W dwóch atachi stan obszern^^ dwupitrowy gmach.
Na powicenie jego 31 ipca 1868 roliu, przyby sam arcybiskup, a z nim
i dla niego wiele szlachty i kleru. Dnia 6 stycznia 1869 r., otwarto pod
wezwaniem w. Józefa kolegium na 80 osób, rektorem jego O. Mycielski.

Tu w wielkiej kaplicy domowej odbyway si doroczne, z woli arcybiskupa,

rekoekcye dyecezyanego kleru, i takie rekolekcye w Gnienie i Pozna-
niu dla kleryków, którym przewodniczy po raz pierwszy starzec wito-
bliwy, O. Kuak, podczas g-dy 6, czasem 9 misyonarzy, pracowao zbonie
na 50 misyach wielkich, nie liczc mniejsz^^h trzydniowj-ch. Poznaskim
Urszulankom i Siostrom Serca Jezusowego (Sacre Coeur), dawali Jezuici

co rok 8-dniowe rekolekcye, a 3-dniowe ich panienkom na pensyi.

Z Si'emu rozjedali si od 1856—1872 roku misyonarze do dyecezyi

chemiskiej CPrus królewskich) i warmiskiej z polsko niemieckiemi mi-

syami po parafiach, z rekolekcyami dla kleru i nauczycieli ludowych. Tru-

dno je wszystkie wyliczy, opisa, osobnej ksiki na to by potrzeba.

Nie trwao to dugo. Ksi Bismark dopiwszy swego ogoszeniem
króla pruskiego na cesarza Niemiec w Wersalu 18 stycznia 1871 roku, nie

potrzebowa ju poparcia i krwi katolików, wic postanowi ujarzmi Ko-
ció katolicki, poddajc go pod wszechwadz pastwa t. j. swoj, a na-

potkawszy na opór arcybiskupa Ledóchowskiego, a za jeg'o przyl-cadem,

episkopatu niemieckiego, którego si nie spodziewa, odway si na walk
liocieln (KulturkampfJ, któr ostatecznie przegra. W tej walce, jak za-

wsze bywao, padli pierwsi Jezuici, pozbawieni swych domów i wj^gnani

z Niemiec px-awem Rzeszy (BeichsgesetsJ 4 lipca i dekretem wykonawczym
(AusfuhrungsheschlussJ Rady zwizkowej 5 lipca 1872 r. Dotknitych zostao

banicy 737 Jezuitów prowincyi niemieckiej, 61 prowinc3'i g-alicyjskiej.

W Si-emie mieszkao w t\^m fatalnym roku osób 46. Cz, obcokra-

jowi, wyjechaa ju w lipcu do Galicyi, cz, 24 poddanych pruslvich, po-

zostaa. Landrat remski ogosi im dekret banicyjny 1 sierpnia, z zaka-

zem udzielania w. sakramentów i sprawowania funkcyi kapaskich w ca-

lem cesarstwie niemieckiem. Napróno protestowa rektor Mycielsli prze-

ciw tej »ekskomunice pastwowej*, równie jak przeciw internowaniu swe-

mu w Brandenburg-ii (z wyjtkiem Berlina i Poczdamu), Saksonii lub Po-

morza. Naglony przez landrata, opuci i on Icoleg-ium remskie z kocem
sierpnia, udajc si do Galicyi. Pozosta jednak chory, 70-Ietni biaoruski

Jezuita, Milcoaj Spiehalski; tego wyrzuci, wbrew orzeczeniu rzdowego
lekarza, nie mia odwagi landrat, wic naczeln}^ prezydent pozwoli pa-
stwu Chapowskim z Szodr, zabra starca do swego dworu i pielgnowa.
Ale i tam cigaa go policya pru8l<:a, nic jednak nie wskóraa; O. Spiehal-

ski umar w Szodrach 1879 r., pochowany w grobowcu pojezuicl;iego ko-

cioa w remie. Koció ten i gmach kolegium, zamknity 31 lipca 1872 r.

z ogrodem, zapisany na imi O. Mycielskiego, pozosta wasnoci Jezui-

tów. Wydzierawiano go przez lat kilkanacie na mieszkanie osobom pry-

watnym, w kocu sprzedano wydziaowi prowincj^alnemu poznaskiemu
na zakad dla stai-ców i chorych nieuleczonych za 120.000 marek, pod wa-

runkiem, e koció otwarty zostanie jako kaplica zal^Iadowa, wycznie
dla l<;atolików.

20*
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§. 158. Rezydencye lskie w Nissie, widnicy, Rudzie, Zuckmantlu,
w dyecezyi wrocawskiej. 1860—1905. — Dom rekolekcyjny w Cze-

chowicach. 1905.

Podobnie jak w Ksistwie poznaskiem, tale na lsku pruskiem,

misye Jezuitów wzmacniajc ttno ycia katolickiego, obudzij^ pragnienie

w ksiciu kardynale biskupie wrocawskim Diepenbrocku i lepszej czci
duchowiestwa, zatrzymania ich stale w d^^ecezyi. Pierwszy misyjny przy-

tuek ofiarowa im 1848—1851 r. komisarz biskupi, kanonik i proboszcz Fi-

cek (Fitzek), w Niemieckich Piekarach, zebra nawet midzy pro-

boszczami na zaoenie domu misyjnego troch grosza, który krótko przed

mierci odesa do konsystorza wrocawskiego. Do otwarcia domu w Pie-

karach nie przyszo.

Drugiej takiej gocinj' uyczy im 1852 r., w starym pojezuickm

domku w Nissie, miejscowy proboszcz ks. Neumann. Biskup wrocawski
Foerster, przeznaczy 9 stycznia 1860 r., na prob misyonarza O. Hardera,

domelv ów z ogrodem na stay dom misyjny, z którego a do 1872 r., roz-

jedali si misyonarze Merkel, Harder, Kleinitzke, Skulina, Sperl, na prac
misyjn. Wic te 1866 r. misy nissk zamieniono na rezydencye w.
Franciszka Ksawerego.

Do widnicy (Schweidnitz) nad Bystrzyc, zaprosi misyonarzy

Merkla i Kleinitzkego, proboszcz Hugo Simon 1866 r., do pomocy w pa-

rafii, a 1868 r. odda im w uywanie, za zgod biskupa Foerstera, klasztor

krzyacki (Kreuzherrenstift) t. j. koció, dom mieszkalny z ogrodem i dwa
domki, wasno gminy katolickiej. Na odnowienie wityni 1868 r. ofiaro-

wa 700 tal. hr. Schaffgotsch z Kopie; 300 tal. hr. Anna Praschma z Fal-

kenbergu, która te uczynia legat 15.000 talarów, wic misy widnick
zamieniono na rezydencye. Mieszkali w niej kolejno misyonarze: Kleinitzke,

Tauer, Scholz, Kartte i superior Merkel.

Rezydencye w Rudzie fundowa hr. Karol Wolfgang Ballestrem,

pan pobony, który dwóch synków edukowa w lwowskim konwikcie, a dla

robotników w kopalniach wgla i cyny, w dobrach majorackich wybudo-
wa nie pikny, ale obszerny koció w Rudzie. Otó ten koció, nowy
dom mieszkalny i utrzymanie dla 2—3 ksiy ofiarowa hrabia Jezuitom.

Oni za, uoywszy modum mvendi z ks. Pressfreundem, dziekanem i pro-

boszczem pai*afii w Biskupicach, do której Ruda naley, otwarli rezyden-

cye rudzk 18 sierpnia 1870 r., gównie dla robotników w kopalniach. Su-

periorem jej O. Peterek, wspópracownikami 00. Karol Schaff, Franciszek

Janik, Wawreczka, Piotr Klein i Stanisaw Binek.

Kulturkampf 1872 r. rozegna wszystkie trzy rezydencye. Superior

widnicki, Merkel, ustpujc tylko przemocy, odstawiony zosta przez an-
darma do granicy austryackiej. 00. Harder i Kleinitzke, bez dachu, pozo-

stali przez cay czas walki kocielnej na lsku, pracujc raz w tej, raz

w innej parafii. Doczekawszy si wreszcie kapitulacyi Bismarka wobec
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Leona XIII, i ugody Stolic}^ w. z cesarstwem 1883 r., która jednak nie

zdja banicyi z Jezuitów, otwarli z jamuny biskupa wrocawskiego Her-

zoga, rezydency na samej granicy lska austryackiego w Zuckman-
t e 1, z którego urzdzali wyprawy misyjne na lsk pruski. Pomagali im

w zbonej robocie 00. Tauer, Wagner, Langer, Peter, a dla Polaków, Mar-

chewka, Miiil i inni polscy Jezuici.

Trwao to a do 1905 r., w którym przy pomocy kardynaa biskupa

wrocawskiego Koppa, otwarto »dom rekolekcyjny* w. Józefa w Cze-
chowicach pod Dziedzicami, ua granicy austryo-prusko-rosyjskiej, a re-

zydency w Zuckmantel, jako ju niepotrzebn, zwinito.

§. 159. Jezuici w Krakowie. — Kolegium Serca Jezusowego i rezy-

dencya w. Barbary. 1867—1905.

Odrodzonej po 1848 roku prowincyi galicyjskiej, brakowao wasnego
studyum teologicznego. Wysyano modzie do Lavalu w Francyi lub do

Insbruku w T^^rolu, co oprócz innych niedogodnoci, pocigao znaczne ko-

szta. miaego animuszu prowincya Szczepkowski, odway si na otwar-

cie kolegium w Krakowie, gdzie anti-jezuickie uprzedzenia byy najsilniej-

sze. Dopomogli mu w tern, opat kanoników lateraneskich Stanisaw So-
twiski, ks. Zygmunt Golian, praat Matzke, i biskup administrator kra-

kowski, Antoni Gaecki, który wyjedna u rzdu prawo osiedlenia si Je-

zuitów w Krakowie.

Wic zacny opat, wynaj kamienic swego klasztoru Boego Ciaa
na Kazimierzu za 1.600 zr. rocznie, na kolegium, otwarte 18 padziernika

1867 r., w którem odrazu zamieszkao 41 osób; z tych 6 profesorów, 13 mo-
dych teologów, 14 filozofów. Ksia pracowali w ogromnym kociele Bo-

ego Ciaa, a take po innych kocioach krakowskich, zapraszani przez

proboszczów.

W nastpnym roku, przeniesiono kolegium z ydowskiego Kazimie-

rza na Weso, do wasnego »paacyku angielskiego* z ogrodem, nabytego
z ojcowizny ks. Wójcikowskiego za 26.000 zr., a przerobiwszy parterowy

dom od ulicy na kocióek, wprowadzili jezuicki porzdek kaza i na-

boestw.
Wanie rozpoczynaa si w Austryi »nowa era« liberalizmu poli-

tycznego ale i sekciarskiego. Krytykowa papiea, wykrzykiwa na ksiy
i zakony, naleao do dobrego tonu. Wic i w Krakowie, modzi ludzie za-

czepiali idcych ulic Jezuitów, a gdy w lipcu 1869 r. odkryto obkan
Barbar Ubryk, Karmelitank bos na Wesoej, urzdzili napad na kla-

sztor. Odegnaa napastników policya, wic oni rzucili si na poblizkie ko-

legium Jezuitów, wytukli okna, a wysadziwszy furt, zbili i poranili

70-letniego rektora Baworowskiego, wyamali te bram ogrodow i goto-

wali dalsze spustoszenie, przeszkodzia jednak kompania wojska.

W lat kilka potem 1877—1879 r., rektor Horzak, wymurowa poow
dwupitrowego kolegium, drug wraz z trzeciem pitrem nad caym gma-
chem, wyprowadzono póniej. Nowe kolegium, nazwane maamum, bo
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wykadaj si w niem nauki teologiczne w peni, jak na uniwersytetacti,

i nadawane by mog (od jeneraa zakonu) stopnie akademickie z tyci

nauk, pomieci moe 100 osób. Wic obok fakultetu teologicznego, urz-
dzono Collegium scriptorum, t. j. grono Jezuitów pisarzy, redagujacyci od

1882 r. »Misye katolickie*, od 1884 r. miesicznik naukowy »Przegld po-

wszechna"*, oraz autorów ksig i rozpraw religijno-naukowych, które »Wy-
dawnicwo Tow. Jez.« ogasza drukiem osobno, albo te w zaoonych ju
1872 roku »Intencyach Apostolstwa Modlitwy* i w »Gosach katolickich*.

Pierwsze rozchodz si miesicznie w 145.000 egzemplarzy, drugie w 52.000,

po caej dawnej Polsce.

Nowy biskup krak. Albin Dunajewski, wizie stanu 1840—1848 r.,

pragnc podnie poziom nauk w klasztoracli krakowskich, uprosi prowin-

cyaa Jackowskiego 1881 r., e ten urzdzi dla modj^ch zakonników ró-

nej reguy, przygotowawczy kurs filozofii, aby razem z Jezuitami sucha
mogli nauk teologii. Te stay wietnie i dlatego urzdzono 1870, 1882 r.

i t. d. kilka dysput publicznych actus publicus, w których brali udzia

uczeni teolodzy uniwersytetu i innych zakonów.

Dwa lata przedtem, prosi tene biskup prowincyaa Mycielskiego

o misyonarzy dla 7 wielkich misyi w dyecezyi, które powtarzay si nie-

mal corocznie, równie jak rekolekcye ludowe, dla zakonów rónych i dla

inteligencyi, dane pierwszy raz w kociele w. Barbary 1878 r. Take na

Górny lsk, wyjedali raz po raz z prac kapask Jezuici krakowscy,

nawet profesorowie teologii, podczas wit lub wakacyi. Wzmoga si praca

misyjna od 1895 r., gdy nowy biskup krakowski kardyna Puzyna, uwa-

ajc mis3^e i rekolekcye dla klas robotniczych, za najskuteczniejszy ro-

dek przeciw socyalizmowi, grasujcemu w Krakowie i okolicy, sam wezwa
Jezuitów, a take inne zakony do ich dawania.

Na miejscu tymczasowego kocióka stan ma ze skadek wiernych

pikny koció Najsodszego Serca Jezusowego.

W kilka lat po otwarciu kolegium w Krakowie, wskrzesili Jezuici

dawn, fundacyi Skargi, rezydency przy kociele w. Bar-

bary. Jeszcze za ycia ks. Piotra Pkalskiego, ostatniego z Boogrobców
(Miechowitów), którzy od 1796 roku administrowali ten koció, w latach

1868— 1874 Jezuici, dochodzc z kolegium, miewali w rzeczonym kociele

kazania niemieckie i msze w. i suchali spowiedzi. Po mierci ks. Pkal-

skiego 30 marca 1874 r., yczliwy Jezuitom namiestnik Gouchowski, na

przedstawienie biskupa Gaeckiego, odda im ten koció w »tymczasow,

bezpatn administracy*. Oni za wynajwszy ssiedni dom od XX. Man-

syonarzy maryackich, otwarli w roku 1880 rezydency w. Barbary,

a wierni tradycyom Skargi, odwieyli koció, uporzdkowali dawne, za-

prowadzili nowe bractwa i kult Serca Jezusowego i gorliw prac na am-

bonie i w konfesyonale, uczynili z niego jak ongi pod koniec XVI wieku,

ognisko katolickiego ycia dla Krakowa.

W r. 1896 zabysa nadzieja odebrania królewskiej, acz opuszczonej^

nieco, bazyliki w. Piotra i Pawa, fundacyi Zygmunta III. Wspaniaa,

obszerna, suy ona miaa do naboestw, misyi i rekolekcyi dla mas po-

bonego ludu, podczas gdy kocióek w. Barbary przeznaczony by na
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rekolekcje i naboestwa dla 20 bractw i stowarzysze katolickich, przy

nim istniejcych. W tej nadziei nabyli w pobliu kocioa w. Piotra, przy

ulicy Grodzkiej, kamienic dwupitrow, do której przenieli rezydency

w. Barbary. Niestety, nadzieja zawioda, i po 8 latach. Jezuici odprzedaw-

szy ona kamienic, powrócili do starego domu XX. Mansyonarzy.

Niebawem weszli w ukady z rzdem, o nabycie na wasno ko-

cioa w. Barbary, wraz z przytykajcym gmachem, na Maym Rynku,

dawn, z czasów Skargi] rezydency, dzi burs studenck; daj Boe, by

z pomylnym skutkiem.

§. 160. Rezydency w Stanisawowie i Koomyi, w archidyecezyi

lwowskiej. 1883—1905.

Szerokiej g^owy prowincya Jackowski, zrozumia odrazu potrzeb

jezuickich placówek w wschodniej Galicyi i Bukowinie, gdzie katolicy Po-

lacy, pomieszani z Rusinami, tych za wtenczas baamucia propag-anda

t. z. moskalofilska, wroga unii Rusi z Rzymem. Pchn wiec 1883 r. trzech

misyonarzy do Stanisawowa, kaza im wynaj mieszkanie choby u yda,

i pracowa w kociele ormiaskim, na co pozwoli chtnie arcybiskup or-

miaski Issakowicz i proboszcz Romaszkan.

Wic ju roku nastpnego oprócz spowiedzi i kaza, zaprowadzili

rekolekcye wielkopostne, majowe naboestwo, zajli si winiami w cen-

tralnym domu kary, a 1885 i 1896 r. odprawili wielkie misye polsko-ruskie

w kociele farnym. Dom otrzyma nazw rezydencyi, w której oprócz miej-

scowych kilku ksiy, znajdowali wypoczynek po pracy misyonarze ga-

licyjscy.

Prowincya Szczepkowski postara si o fundusz na wymurowanie

pitroweg-o domu, na realnoci przy ulicy Zabotowskiej, nabytej kilka lat

przedtem i skromnego kocioa pod wezwaniem w. Stanisawa Kostki,

który benedyktowano 1895 r. Korzysta z niego inteligencya miasta, a na-

dewszystko urzdnicy, suba i robotnicy w warstatach kolejowych. Ci,

wraz z urzdnikami innych take kategoryi, zawizali 1900 r., staraniem

O. Gobka, katolicko-narodowe stowarzyszenie w. Józefa, a wiadectwo

dajc swej wierze, wobec bezwyznaniowych socyalistów, odprawili groma-

dne pielgrzymki do Kochawin}^ gdzie synny askami obraz Matki Boskiej,

w nowej wityni dawn cze odbiera.

Oprócz prac w kociele. Jezuici peni obowizki kapelana dla lacin-

ników w centralnem wizieniu stanisawowskiem i katechetów w kilku

szkoach ludowych, a w szkoach rednich przewodnicz rekolekcyom. Dla

pa miejskich zaoyli Towarzystwo dobroczynne w. Wincentego a Paulo

i kongregacy maryask; drug tak dla panów. Dla sug bractwo

w. Zyty.

Róny nieco pocztek, ale podobne s dzieje rezydencyi w Kol o-

m y i, zaoonej 1895 r. Ju przed 8 laty mieszczanie koomyjscy, ciasnot

kocióka parafialnego trapieni, zapraszali Jezuitów, aby koció i dom so-

bie wybudowali, ale bez adnej z swej strony pomocy. Biskup sufragan
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lwowski Puzyna, podczas wizyty pasterskiej, zachci proboszcza kanonika

Pawowskiego, aby zebran sum 20.000 zr., na budow farnego kocioa

zbyt ma, przeznaczy Jezuitom; miasto niech podaruje lub zakupi plac,

reszt za oni opatrz i postawi koció drugi, obszerny, tak bardzo po-

trzebny miastu.

Jako przy dobrej woli proboszcza, komitetu kocielnego, miasta

i Jezuitów, stan 25 czerwca 1895 r. podany ukad i ju we wrzeniu

zjechali Jezuici, i w kupionej dla nich przez miasto realnoci, urzdzili dom
i kaplic i zabrali si odrazu do budowy wielkiego (45 m. dugoci i 22 m.

szerokoci) kocioa, który powici proboszcz Pawowski 31 padziernika

1897 roku.

W nowej wityni te same prace, naboestwa i bractwa, jak w sta-

nisawowskiej, ta sama posuga winiom i dziatwie w 6 szkoach ludowych.

§. 161. Kolegium i gimnazyum prywatne w Chyrowie, w dyecezyi

przemyskiej. 1883—1905.

Nieliczny konwikt szlachecki w Tarnopolu, pochania sit wiele pro-

fesorskich, a suy gównie klasie zamoniejszej, wic prowincya Jackow-

ski umyli 1883 r. przenie go do Chyrowa, otworzy tam kolegium i gi-

mnazyum na 500 uczniów z warstw wszystkich. Stao si to w cigu lat

kilku, bo ju w sierpniu 1885 r. w ukoczonej czci gmachu, waciwem
kolegium, zamieszkali Jezuici, a w wrzeniu 1886 r. przeniesiono 3 pierw-

sze klasy z Tarnopola i otwarto konwikt chyrowski w. Józefa; w czerwcu

za 1891 r. pierwszych 4 »Chyrowiaków« przystpio do egzaminu dojrza-

oci z pomylnym wynikiem. Ministeryum kultu nadao stopniowo (1890

do 1899 r.) zakadowi, jako gimnazyum prywatnemu, prawo publicznoci,

a wizytujcy je radcy szkolni, Samolewicz i German, za nimi rada szkolna

krajowa, oddali zasuone pochway profesorom i uczniom.

Zakad naby sawy jednego z najlepszych gimnazyów w Galicyi,

zwiedzali gó biskupi przemyscy i krakowscy, praaci i ksia, szlachta oko-

liczna i dalsza, minister owiaty Gautsch z radc ministeryalnym dr. Ritt-

nerem 1887 r., vice-prezydenci rady szkolnej krajowej Bobrzyski i Pa-

ek, namiestnicy Badeni i Piniski i t. d., chwalc urzdzenie, podziwiajc

bogate zbiory monet i medali (5.000 sztuk), atlasów i map, a zwaszcza ga-

binety fizykalny i historyi naturalnej.

Na wypadek epidemii, wymurowano o kilkaset ki-oków od kolegium

pitrowy szpital na 30 óek, urzdzono azienki, i przyjto wasnego le-

karza.

Oprócz nauk szkolnych, piew i muzyka starannie uprawiane w za-

kadzie, który posiada wasn kapel i utrzymuje zdolnych mistrzów, jak:

Józef Nikorowicz, przyjaciel Ujejskiego i twórca melodyi jego chorau:

»Z dymem poarów* (f 1889 r.), sawny skrzypek Nikodem Biernacki

(t 1902 r. w Samborze) i inni. Dla popisów,' wieczorków muzykalno-dekla-

maeyjnych i teatralnych przedstawie, osobna wielka sala urzdzona odpo-

wiednio. Gimnastyka te i nauka rysunków maj osobne sale z przybo-

rami potrzebnymi. Biblioteki dwie, jedna dla profesorów 30.000 tomów.
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pism peryodycznych 100 kilka; druga dla uczniów 4.000 tomów, pism pe-

ryodycznych 10.

Od 1893 r. zakad wydaje swój kwartalnik p. t. »Z Chyrowa*, reda-

gowany przez jednego z profesorów i uczniów, zasilany artykuami »od

Przyjació* t. j. dawnych Chyrowiaków, na uniwersytetach, urzdach, lub

glebie ojczystej przebywajcych. Dla podtrzymania tej cznoci, odby si

1894 r. walny zjazd dawnych konwiktorów tarnopolskich i chyrowskich,

mniejsze za zjazdy Sodalisów Maryi, powtarzaj si corocznie w gówne
wito kongregacyjne, a na kongres maryaski we Lwowie 1904 r. udaa

si konwiktowa kongregacya maryaska z uczniami YIII klasy, powitana

serdecznie przez uczniów IV-go gimnazyum lwowskiego. W rok póniej,

40 konwiktorów pod opiek 2 Ojców, odbyo pielgrzymk do Rzymu, ad

limina Apostolorum, i i-azem z studentami z Galicyi, miao dwukrotne po-

suchanie u Ojca w.
Cesarza Franciszka Józefa wita konwikt oracy i muzyk dwa razy

;

1893 r. w Chyrowie, gdy monarcha przejeda na rewie wojskowe; 1894 r.

we Lwowie, gdy zwiedza wystaw.
Otrzymawszy prawo publicznoci 1899 r. zakad ogasza jak inne gi-

mnazya, coroczne »sprawozdanie «, z uczon rozpraw jednego z profeso-

rów na czele.

Dziaalno Jezuitów chyrowskich nie ogranicza si na sam zakad.

Pomagaj proboszczom okolicznym w pracy parafialnej, na ambonie zwa-

szcza i w konfesyonale; urzdzaj coroczne rekolekcye w kolegium dla

swych uczniów, dla kleru i panów, a niektórzy wyprawiaj si, zwaszcza

podczas wakacyi, na misye dla robotników polskich do Prus i lska,
Westfalii i Saksonii.

§. 162. Jezuici na Bukowinie. — Rezydencya w Czerniowcach, w ar-

chidyecezyi lwowskiej. 1885—1905.

Ju podczas polsko-niemieckich misyi na Bukowinie i w jej stolicy

1877 i 1879 r. powzili Jezuici zamiar otwarcia rezydencyi w Czerniow-

cach. Dopiero jednak 1885 r. witobliwy wyznawca wiary, arcybiskup war-

szawski, Zygmunt Szczsny Feliski, który po 20-letniem wygnaniu w Ja-

rosawiu nad Wog, osiad w Czerniowcach, std za przeniós si na mie-

szkanie do owdowiaej hr. Koziebrodzkiej w Dwiniaczce, niedaleko histo-

ryczna eh Okopów w. Trójcy, uatwi im spenienie zamiaru, sprzedawszy

w czci, w czci za podarowawszy im sw realno, dwa domy z ogro-

dem na kocu miasta, naprzeciw ogrodu miejskiego pooon. W jesieni

t. r. O. Tychowski przerobi dom jeden na tymczasow na 300 osób ka-

plic, a w niej zaprowadzi zwyky porzdek jezuicki naboestw, polskie

dla 9.000 Polaków, niemieckie dla 4.000 Niemców kazania, majowe nabo-

estwo i t. d. Dom drugi zamieni na rezydency dla 5—6 ksiy i 2 braci,

nie bez licznych przeszkód ze strony prezydenta Bukowiny Alesaniego

i burmistrza Klimesa, podjudzanych przez wooskiego metropolit Andrie-

wicza i ydów masonów, majcych wówczas 3 loe w miecie. Po nagej

prawie mierci prezydenta i burmistrza, nastpcy ich, br. Pino i Kocha-
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nowski, okazali si Jezuitom askawymi, równie jak kler parafialny trzech

obrzdków, ksia katecheci i kapelan wojskowy, wic oni swobodniej roz-

winli prac w miecie i w poblizkiej wsi niemieckiej Molodyi, wnet te
przenieli j na okoliczne parafie, a w sierpniu 1889 roku nowy superior

Franciszek Eberhard, który przez lat 9 dusz by rezydencyi, urzdzi
w niej pierwsze rekolekcye dla bukowiskiego kleru i dla inteligencyi.

Kaplica okazaa si zbyt ciasn i niedogodn, wic superior umyli
postawi obszerny koció, przy nim now rezydency, a przy pomocy pro-

fesora Dworskiego i kilku yczliwych przyjació, pozyska dla swej myli
burmistrza Kochanowskiego i wybitniejszych rajców, zwaszcza kilku y-
dów , zjednanych uprzejmoci superiora, i dokaza tyle, e na radzie

miejskiej 23 lipca 1890 r., uchwalono podarowa plac pod koció, z warun-

kiem, e to bdzie »monumentalny budynek*, w cigu 8 lat ukoczony.
Jako nie w 8, ale w 3 latach stan icie monumentalny, gotycki koció
Najsodszego Serca Jezusowego w formie krzya, z wie frontow, z ciosu

i cegy, wedug planu profesora Leitznera, konsekrowany przez arcybiskupa

lwowskiego 25 padziernika 18£4 r.

Kównoczenie prawie z wityni, na gruncie kupionj^m od miasta

za 400 zr., murowano obszerny, gotycki dom pitrowy, rezydency z wielk
sal na rekolekcye dla ksiy. Kto da pienidzy, 208.000 zr., bo tyle ko-

sztowaa budowa? Ludno katolicka Galicy i, Bukowiny i lska, i robo-

tnicy polscy w kopalniach Westfalii i Saksonii, ale O. Eberhard wyprosi

u biskupów pozwolenie, u proboszczów za to, e oni sami zapowiadali

i zbierali skadki, on za zato dawa trzydniowe misye ich parafianom.

W rezydencyi mieszkao 5—7 ksiy. W piknym swym kociele za-

prowadzili bractwa, stowarzyszenia katolickie i kongregacye maryaskie,

oraz inne naboestwa, kazania, rekolekcye w polskim i niemieckim j-

zyku, a corocznie wyprawiali si z prac misyjn na Bukowin, któr
wzdu i wszerz przeorali. Przez lat kilka obsugiwali filialny koció
w Molodii, a potem w Hliboce, i nauczali katechizmu w 3 szkoach. Arcy-

biskup sufragan Weber, Bukowiczyk, który podczas wizyt pasterskich

przekona si naocznie o odrodzeniu si religijnem, dawniej zaniedbanej

i upoledzonej Bukowiny, zoy nader pochlebn o pracach Jezuitów rela-

cy arcybiskupowi lwowskiemu Morawskiemu, ten za wasnorcznym li-

stem do O. Eberbarda 29 maja 1899 r., dzikowa im za trud i powicenie.

Przed kilku laty otrzymali Jezuici czerniowieccy pomoc w XX. a-
zarzystach (Misyonarzach) w Kaczyce i XX. Trynitarzach w Augusten-

dorfie.

§. 163. Rezydency w Cieszynie na lsku austryackim, dyecezyi

wrocawskiej 1885—1905 i w Opawie, w archidyecezyi oomunieckiej.
1896-1905.

Do Cieszyna, stolicy ksistwa, nalecego do lska au8tr3^ackiego,

gdzie od 1670—1773 r. istniao jezuickie kolegium z szkoami, zaprosili si
sami Jezuici, bo ostatni ex-Jezuita Leopold Szersznik, prefekt szkó, a po-

tem proboszcz cieszyski (f 1814 r.), legowa im testamentem 1809 roku
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pikn sw bibliotek, gabinet i dom mieszkalny, z kapitaem 12.187 zr.

Prawo Jezuitów do tego zapisu jus successionis, wcignite zostao do hipo-

teki miejskiej 1826 r., ale przy zaoeniu nowej ksigi hipotecznej dla ka-

tastralnej gminy Cieszyna 1877 r., opuszczono jiis successionis Jezuitów,

a darowizn Szersznika wcielono jako wasno miejsk do katastru. Je-

zuici próbowali drog prawn odzyska zapis, ale napróno, bo wrogo dla

nich usposobieni superintendent Haase i burmistrz Demel, z party prote

stanck, przeszkodzili temu.

Obrano wic inn drog. Wystarali si przy pomocy katechety ks.

wieego, u biskupa wrocawskiego Herzoga, o wakujc po mierci ks.

Bitty, kapelanie przy klasztorze i szpitalu Sióstr Elbietanek (Tercyarek

w. Franciszka z Asyu), niezalenie od fary i 25 lipca 1885 roku otwarli

w .poblizkim domu »misy cieszysk*, obsugujc chorych w szpitalu

i pracujc przy kocióku klasztornym. yczliwy im wikaryusz jen. biskup

niego i kler lski, otworzyli im wkrótce szerokie pole kaznodziejskiej

i misyjnej pracy, a bya ona bardzo na czasie, bo protestantyzm lubo mniej

liczny jak katolicyzm, rozwielmoni si na lsku, gnbi wiar i narodo-

wo polsk, gnbi j i czechizm. Wic 00. Wójcikowski, Frank, Rubon,

Miih pucili si ju 1888 r. na dawanie wielkich polskich misyi w Dzie-

cmorowicach, Ustroniu i Pruchnie; 1889 r. w Wielkich Górkach itd., w Cie-

szynie za urzdzili majowe naboestwo, rekolekcj^e, bractwo Matek chrze-

cijaskich.

Dzielny superior (od 1890 r.) Pawe Rubon, uzyskawszy pomoc pie-

nin u biskupa wrocawskiego kardynaa Koppa i arcyksicia Albrechta,

pana na Cieszynie i otrzymawszy z skadek i ofiar znaczny zasiek, zabra

si do budowy piknego gotyckiego kocioa, ozdobi wntrze piknej rze-

by otarzami, na wiey zawiesi 3 wielkie dzwony. Dla ozdoby i utrzy-

mania kocioa zaoy 1895 r. bractwo w. Jadwigi i towarzystwo muzyki

kocielnej. Wprowadzi te bractwo Najsodszego Serca Jezusowego, Dobrej

mierci, Róaca ywego, kongregacy maryask pa i panien, i reko-

lekcye wielkopostne. Konsekracyi wityni dokona kardyna Kopp 10 pa-

dziernika 1894 r,, przyjmowany przez nowego pana na Cieszynie, arcy-

ksicia Fryderyka z rodzin, i miasto najwspanialej.

Rezydency w nowym, a raczej przerobionym domu otwarto ju
3 wrzenia t. r. Skadao j 5 ksiy, z tych O. Frank misyonarz, wiecznie

poza domem. Niebawem przybya mu pomoc w kilku misyonarzach, którzy

szereg wielkich misyi ludowych rozpoczli w farze cieszyskiej 8-dniow

misy 1900 r,

Beatyfikacy 3 mczenników koszyckich, od 12—15 padz. 1908 r.,

obchodzono uroczyciej jak wszdzie indziej, dlatego, e jeden z mczen-

ników, Jezuita Melchior Grodziecki, rodzi si w Grodcu lskim, a lata

chopice spdzi w Cieszynie. Nietylko kler i lud lski, ale szkoy wszy-

stkie i wojsko brao czynny udzia w obchodzie. Obecnie 6 ksiy pracuje

w rezydencyi dla katolików Polaków i Niemców.

Z tych samych pobudek co rezydency cieszysk, otwarto rezyden-

cy w Opawie. Chodzio o now placówk misyjn w pobliu lska pru-

skiego, o rozszerzenie akcyi katolickiej w lsku austryackim. Dusz tej
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nowej osad}^ by O. Antoni Langer, zasuony profesor teologii i rektor lxra-

kowsli. On to, dajc 1893—1894 roku rekolekcye Córkom Boej mioci
i mówic kazania majowe w Opawie, przypomnia miastu Jezuitów, którzy

tam od 1629—1773 r. mieli kolegium i szkoy, a yczliwy zakonowi pro-

boszcz krzyacki (ordinis eutonici), przy kociele N. M. P. Józef Schum,

poda myl, aby pojezuicki, obszerny, wieo odnowiony koció w. Je-

rzego, oddany zosta dawnym wacicielom, tymczasem za, aby Jezuici

otwarli »mi8y opawsk*.
Zgodzi si na to prowincya Szczepkowski, uyczy swego przyzwo

lenia oomuniecki arcybiskup Teodor Kohn, w pewnych wszelako warun-

kaci. O. Langer, jako pierwszy superior, otworzy w lipcu 1896 r., w ku-

pionym za poyczone pienidze domu naprzeciw pojezuickiego kocioa,

rezydency, a dziki yczliwoci prezydenta lska hr. Clary Aldringen,

kleru i miasta, oti-zyma z ministeryum owiaty i wyzna dekret 11 marca

1897 r., oddajcy koció w. Jerzego z majtkiem i funduszami. Jezuitom

prowincyi galicyjskiej w Opawie, do uytku i administracyi, z obowiz-

kiem utrzymania fsarta tectaj i pokrycia wszelkich wydatków kocielnych-

Na Wielkanoc 18 kwietnia t. r. Jezuici odprawili pierwsze po 124 la-

tach w dawnym swym kociele naboestwo, wedug porzdku przez ar-

cybiskupa przepisanego t. j. dla garnizonu opawskiego, i dla Czechów

z kazaniem czeskim. Po ustpieniu arcybiskupa Kohna, nastpca jego ar-

cybiskup Bauer, pozwoli na wprowadzenie bractw i zwyczajnych Jezuitom

naboestw, gównie w czeskim (czesko-morawskim) jzyku.

O. Langera, powoanego na urzd prowincyaa, zastpi godnie, znany

nam z Krakowa i Czerniowiec, superior Eberhard. Ten z ksimi rezy-

dencyi, oprócz pracy w wasnym kociele, pomaga ssiednim proboszczom

na ambonie i w konfesyonale. W jednym tylko roku 1901 dali 15 misy i

niemieckich i niemal równie tyle czeskich, a to z powodu publicznych pro-

cesyi mczyzn do miejsc cudownych, które z polecenia arcybisk. Kohna,

odprawiano po parafiach, aby wyzna katolicka wiar wobec odstpstwa

od niej partyi, znanej pod hasem los von Rom.

W tyme celu zawiza O. Eberhard w Opawie kongregacy Soda-

lisów Maryi i urzdzi w czerwcu 1901 r. na rynku, z niewidzian dotd
wspaniaoci, procesy w uroczysto Najsodszego Serca Jezusowego. To

te gdy w grudniu t. r. zjecha do Opawy na wiec apostatów (los von Rom
Yersammlung), gony agitator dr. Eisenkolb, to znalaz wiec rozbity i nie

wygosiwszy nawet swej oracyi, opuci miasto. Prace misyjne dla Niem-

ców i Czechów powtarzay si corocznie. Zacny Eberhard bra w nich naj-

czynniejszy udzia, a przytem odnowi koció na zewntrz, naprawi po-

rysowan wie, dla cudownego za (od 1648 r.) obrazu Matki Boskiej Mi-

osierdzia, pragnc osobn urzdzi kaplic, rozpocz starania u rzdu
o oddanie dawnej zakrystyi, zamienionej po 1773 r. na skad rupieci, gdy

mier nielitociwa pooya koniec pracowitemu jego ywotowi 3 lutego

1905 r. Nastpca jego superior Wagner, dokoczy ukadów z rzdem i on
star zakrysty przerobi na icie pikn kaplic, do uytku gównie kon-

gregacyi maryaskich.



- 317

§. 164. Jezuici w Rumunii. — Seminaryum w Jassach. — Misya mo-
dawska. 1885-1905.

Z lska przeniemy si na Wschód, do pónocnej Rumunii, dawnej

Modawii i Wooszy, gdzie polscy Jezuici przez dugie lata utrzymywali

misy, dla Polaków gównie i napywowych Rusinów pasterzy, któi', zmu-

szeni wojn turecko-rosyjsk, zwinli 1771 r. Waciwymi jednak misyona-

rzami tych krajów byli od XIV wieku 00. Franciszkanie, zaleni od Pro-

pagandy x-zymskiej i biskupa wikaryusza. Po utworzeniu królestwa Rumu-
nii 1866—1868 r. z liberaln konstytucj^ i wolnoci wyzna, cyfra kato-

lików (Wosi, Wgrz}', Francuzi, Niemcy i Polacy) wzrosa do 75.000 dusz,

a pierwszym biskupem jasskim, zosta 1884 r. Franciszkanin Mikoaj Józef

Camilli.

Rozpatrzywszy si w stosunkach dyecezyi, zrozumia biskup potrzeb

wasnego dyecezyalnego kleru. Kto mu go wychowa? Biskup uda si do

jeneraa Beckxa, proszc o kilku Jezuitów Wochów, którzyby seminaryum

ksiy zaoyli i prowadzili w Jassach. Jenera nie majc pod rk Wo-
chów, powierzy t spraw polskim Jezuitom, którzy jeszcze 1883 roku na

prowincyalnej kongregacyi, wnieli do postulat o przywrócenie im dawnej

misyi modawskiej. Jako d. 1 sierpnia 1885 r. stan pomidzy biskupem

Camillim a prowincyaem Jackowskim ukad (pactum), którym Jezuici obo-

wizali si dopomódz biskupowi w wychowaniu modziey do stanu du-

chownego, a take innej modziey wedug swego instytutu; pomaga
prac kapask na parafiach i w klasztorach eskich w Jassach i Gaa-
czu, jako spowiednicy nadzwyczajni. Biskup w zamian ofiarowa im tym-

czasowy dom na kolegium, 750 franków rocznie na osob, i pozwoli uy-
wa katedralnego kocioa, w którym mówili kazania w 3 jzykach, ru-

muskim, polskim i niemieckim i suchali spowiedzi.

Dusz tej osady, która zrazu nosia nazw Statio Jassiensis, od 1888 r.

Seminarium Episcopale Jassiense, i pierwszym rektorem by O. Franciszek Ha-

beni, który cierpliw roztropnoci, pokona trudnoci ze strony ministra

owiaty, a take biskupa pochodzce; obj w zarzd szko parafialn,

otworzy seminaryum mae o 5 klasach gimnazyalnych. Po ich ukoczeniu
uczniowie przechodzili na dwuletni kurs filozofii i fizyki, a po zoeniu
egzaminu, wstpowali na 4-letni kurs teologii. Tym sposobem w cigu
lat 20 przybyo dyecezyi 21 ksiy wieckich; biskup jasski mia ju wa-
sny kler dyecezyalny wiecki, o co mu gównie chodzio.

Od 1889 r. przybywa nowa praca, Missio Moldamca, biskup bowiem
Camilli, wyjedna u Leona XIII rozkaz, aby Jezuici objli cz duszpa-

sterstwa w Modawii, dopokd on swego kleru si nie dochowa.

Jako od 1891 roku Jezuici administrowali 7 parafii, a raczej misyi

z duszpasterstwem i liczne filie; w miar jednak przybywania kleru dye-

cezyalnego, ustpowali z nich; 1900 r. administrowali tylko 4 parafie z fi-

liami, potem 2.

Misyonarze zabrali si najprzód do ochdóstwa domów boych i wy-
murowali kilka nowych. Binujc msz w,, odprawiali pilnie naboestwo
niedzielne po filiach; kazaniami w 3 jzykach i misyami pouczali para-



— 318 —

fian, a bractwami, róacowem, majowem i ezerwcowem (na cze Serca

Jezusowego) naboestwem, przyzwyczajali do uczszczania do kocioa
i w. sakramentów. Przykad ici naladowali Franciszkanie i wieccy
ksia i pomagali take w misyach ludowych.

Dla pewnych nieporozumie z Franciszkanami, biskup Camilli wy-
jecha do Rzymu, zoy sw^ godno 1894 r., sekularyzowa si i tam za-

mieszka. W tyme roku 7 sierpnia umar na sercow chorob rektor Ha-

beni. Nastpc jego mianowan}' O. Feliks Wierciski, zay nie mao tru-

dnoci z nowym biskupem jasskim, Dominikiem Jacuet, Dominikaninem,

który 1895 roku otworzy w wynajtym domu konwikt rumuski, zwany
»szko Ceparego« (znakomitego pisarza rumuskiego) dla katolików, schi-

zmatyków, a nawet ydów; na profesorów za zabra 4 najzdolniejszych

kleryków teologów, kilku innych przedwczenie wywici i wysa na pa-

rafie lub za granic po nauk. Tym sposobem rozbite prawie zostao se-

minaryum teologiczne. Budujc nowy konwikt, zaduy si biskup, wic
ogranicza si w wydatkach na seminaryum; wreszcie 1901 r. nie zamkn
ale »zawiesi« szko Ceparego, czekajc lepszych czasów, które nie nade-

szy. Zato przywróci Jezuitów 1896 r. do ambony w katedrze, któr im

odebra nowy proboszcz. Franciszkanin, Czeluniak. Wnet jednak marko-

tny by na nich, zarzuca im ze wychowanie kleryków, bo ci 1896 r. za-

nieli skarg do Rzymu na Franciszkanów, e na ostatniej swej kapitule,

10 najlepszych probostw zachowali dla siebie, ale i na biskupa, e ich od

nauk odrywa na to, aby 18 chopców take innowierców, w szkole Cepa-

rego z anti-katolickich ksiek uczyli. Jako przez 2 lata teologiczne kurs
dla braku uczniów byy zamknite.

W kocu sam biskup Jacuet zrezygnowa (w lecie 1903 r.), a na

miejsce jego powróci z Rzymu biskup Camilli, z wyran myl zamkni-
cia seminaryum, które pi'zed 20 laty sam stworzy, twierdzc, e wypro-

dukowaoby za wiele ksiy, których nie miaby gdzie pomieci. Zrozu-

miawszy to Jezuici, ustpili z Jass i prosili biskupa, aby im wolno byo,

skoro ma dyecezyalnego kleru podostatkiem, opuci dwie ostatnie parafie

z fili, które zarzdzaj, co si te stanie.

§. 165. Rezydencye w Karwinie, dyecezyi wrocawskiej; w Zakopa-

nem, dyecezyi krakowskiej i na Kolonii w Nowym Sczu, dyecezyi

tarnowskiej. — Niedosza rezydencya w Stryju, arciidyecezyi lwow-
skiej. 1896-1905.

Do rzdu opisanych w^^ej domów lskich, przybyAva rezydencya

w Karwinie, majtku i kopalniach wgla hr. Henryka Larischa. Wród
10.000 robotników krzewi si pocz socyalizm, wic proboszcz wzywa
kilkakrotnie Jezuitów z prac misyjn. Poznawszy ich lepiej hrabstwo La-

rschowie, postanowili im odda po mierci proboszcza zarzd parafii, na

co zgodzi si chtnie kardyna Kopp, a dyspensy udzieli na prob hra-

biny, Leon XIII. Jako 15 sierpnia 1896 roku otwart zostaa na dawnem
probostwie rezydenc^^a karwiska, z duszpasterstwem , dla 5—6 ksiy,
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którzy obsuguj 3 kocioy, star i now z elaza wystawion far i fili

w Olbrachcicach i nauczaj religii w 5 szkoach.

Ukryta przed wiatem tatrzaska wioska Zalcopane, staa Jsi
w poowie zeszego wieliu rozgonem miejscem lilimatycznem i ciga la-

tem i zim setki goci z trzech dzielnic Polski. Jezuici dla swoich chorych,

pragnli mie wasn Avill i w tym celu prowinc3'a Jan Badeni, kupi
1898 r. kilka morgów gruntu »na Górce«. Za zezwoleniem biskupa krakow-

sl^iego Puzyny, zaoono rezydency, i obok niej zbudowano drewniany

koció Matki Boskiej nieustajcej pomocy, gównie dla wygody goci za-

kopaslvich, benedykowany 18 listopada 1899 r.

Pooeniem swojem rezydencya dominuje nad Zakopanem, kazania,

rekolekcye, msze w. w oznaczonej godzinie i atwo znalezienia kadej
chwili spowiedników, cigaj latem i zim pobon3'ch do wityni.

Z otwarciem kolei elaznej w Now3'^m Sczu 1874 r. i zaoe-
niem warstatów l^olejowych, powstaa z domków wybudowanych dla robo-

tników przez ministerstwo kolei, i domów, które pobudowali sobie prywa-
tni ludzie, Kolonia, zwana take »domki«, z ludnoci czterotysiczn.

Wymurowano dla niej dom szkolny, z pikn kaplic szkoln w. Elbiety,

zbyt szczup, bo na 300 osób, podczas gdy cyfra dzieci szkolnych prze-

chodzi 1.000. Na razie zawiadowa kociókiem ks. katecheta Kosman, ale

kiedy nieliczni Rusini sdeccy zwani emkami, wnieli podanie do Kra-

kowa, o oddanie im kocióka na »grecko-katolick sub bo«, dyrekcya
przekonawszy si, i ledwo 38 Rusinów nale}^ do personalu kolejowego,

odrzucia ich prob, a przez biskupa tarnowskiego Wag, zaprosia Je-

zuitów sdeckich do objcia w zarzd wityki.
Jako na mocy ukadu prowincyaa Ledóchowskiego z krakowsk

dyrekcya 18 grudnia 1903 roku, zatwierdzonego przez ministerstwo kolei

23 gi-udnia t. r., Jezuici weszli »w fizyczne posiadanie i uywanie* ko-

cióka i dwóch parceli gruntu pod przyszy dom, z obowizkiem codzien-

nej mszy w. dla dzieci szkolnych, niedzielnego naboestwa, kaza i t. d.

dla suby kolejowej i pokrywania swym kosztem wydatków kocielnych.

Odtd w »rezydencyi w. Elbiety* na Kolonii, mieszka 3 ksiy Je-

zuitów, ku wielkiej radoci wszystkich, krom socj^alistów. Vice-superior

Gadowski urzdzi i ozdobi ze skadek otarze, sprawi organek, opatrzy
zakrysty, wprowadzi bractwa i kongregacye maryaskie, procesye wspa-

niae Resurekcyi i Boego Ciaa, rekolekcye, majowe i inne naboestwa,
którym przygrywa kapela Sodalisów Maryi. Jeden z ksiy naucza religii

w szkole. W krótkim czasie wzmóg si duch katolicki na kolonii, osaby
prdy socyalistyczne.

Nie tak pomylne s krótkie dzieje rezydencyi w Stryj u, gdzie

na 10.000 dusz jeden koció parafialny. Wprawdzie na yczenie arcybi-

skupa lAYowskiego Bilczewskiego i proboszcza stryjskiego, kanonika Olen-

dra, przybyli do Stryja w padzierniku 1904 r. dwaj Jezuici, zamieszkali

w wynajtym u yda domu i odprawiali naboestwo w ndznej kaplicy,
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przerobionej ze starego domu czeladniego, do której jednak pilnie ucz-
szczaa inteligencja stryjska.

Trwao to rok prawie; miasto dla budowy kocioa i rezydenc3'i,

oprócz 15.000 k. nie chciao si zna do adnych ofiar; na skadki nie mo-
na byo liczy, tembardziej, e tu pod bokiem jezuickiej kaplicy, rozpo-

czto budow ochronki z kociókiem, który i dla kolejników suy moe.
Wic prowincya Ledóchowski poleci Jezuitom kaplic zamkn 29 padz.
1905 r., nazajutrz Stryj opuci, co wykonali wiernie. Wtenczas dopiero

wysano adres opatrzony w 1.076 podpisów do prowincj^aa, proszc o po-

wrót Jezuitów, ale oprócz nadziei, nie dajc adnej rkojmi zapewnienia

im bytu. Prowincya podzikowa uprzejmie za yczliwo i na tem si
skoczyo.

§. 166. Uwieczeniem dziejów Jezuitów polskich koronacya obrazu
Matki Boskiej Pocieszenia, w ich kociele lwowskim 1905 r.

Za tyle prac na kadem polu ycia katolickiego, w 18 kolegiach

i domach przez pó wieku podejmowanych, nalea si Jezuitom polskim

wieniec zasugi. W kociele swym lwowskim mieli oni obraz Matki Boskiej

Pocieszenia, wiern kopi rzymskiej Maria maggiore, podarowan polskim

Jezuitom przez jeneraa zakonu w. Franciszka Borgiasza (f 1572 roku),

synny askami od pocztku XVII wieku, przed którym modlili si królo-

wie: Jan Kazimierz, Jan Sobieski, hetman Jabonowski i rycerstwie polskie,

wyprawiajc si na potrzeb wojenn z Moskw i Kozakami, Turkiem

i Tatarami.

Podczas wietnego kongresu maryaskiego we Lwowie 1904 r., po-

wziy panie, nalece do kongregacyi »Dzieci Maryi«, na wniosek pani

Czapelskiej, na walnem zebraniu w maju t. r. myl przyozdobienia owego

obrazu pikniejsz koron, jak mia dotd, ofiarujc na ten cel niewiecie

swe ozdoby i rodowe pamitki. W tym duchu wyday dnia 2 czerwca t. r.

odezw do Polek, i oto w kilku miesicach zebra komitet koronacyjny

Pa, 586 sztuk rónej wielkoci i wartoci klejnotów, i znaczn sum pie-

nidzy od panów i osób wszystkich stanów z trzech dzielnic Polski. Pa-

trzc na t ofiarno pobonoci polskiej, postanowiy Dzieci Maryi, zamiast

cichego przyozdobienia obrazu now koron, ui-zdzi za zgod arcybi-

skupa lwowskiego Bilczewskiego i pod jego protektoratem, uroczyst, wiel-

kiego stylu koronacy, któraby cay kraj u stóp Maryi zgromadzia.

Podj chtnie myl pikn superior lwowski Stanisaw Sopuch, uie-

tylko korony zote, ale i sukienk srebrn, kamieniami gsto sadzon,

otrzyma miaa M. B. Pocieszenia. Rozesa 6.000 listów, ogosze, zapro-

sze i utworzy delegowany od koronacyjnego komitetu Pa, komitet ar-

tystyczno-techniczny, z 2 profesorów politechniki i kilku panów, z których

najczynniejszym by inynier Richtman, zoony. Komitet ten zaj si

wykonaniem koron i sukni, oraz urzdzeniem osobnej kaplicy dla otarza

z obrazem M. B. Pocieszenia. Równoczenie superior Sopuch, zebrawszy

dokumenta, wiadczce o cudownoci obrazu, wystara si o pozwolenie ka-

pituy watykaskiej i delegacy dla arcybiskupa lwowskiego Bilczewskiego,
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który kui-end konsystorsk ogosi wiernym »rado wielk*, naznaczajc
na akt koronacyi niedziel 28 maja 1905 r.

Jako o godzinie 4 t. d. ruszy koronacyjny pochód z kocioa je-

zuickiego, ulicami przystrojonemi w flagi i tarcze herbowe. Teatraln, He-
tmask, Karola Ludwika, na Plac Marj^acki, gdzie dokoa olbrzymiej try-

buny, procesye parafii lwowskich tworzyy formalny las chorgwi i sztan-

darów. Otwiera procesye pluton stray ogniowej, za nim bractwa i cechy

z godami i chorgwiami, delegacye przerónych instytucyi i stowarz^^sze,

sodalicye maryaskie panów i pa, grono nauczycielskie, towarzystwa ku-

pieckie i strzeleckie z starodawnemi godami, rada miasta Lwowa, wydzia
krajowy, przedstawiciele wadz rzdowych i generalicyi, grono historycz-

nej rodowej szlachty w strojach narodowych. Tu za ni »Dzieci Maryi*

niosy zote ruby do przymocowania koron, i koron jagiellosk Dzie-

citka Jezus, podczas gdy koron piastowsk Matki Boskiej, niós na bia-

ej, atasowej poduszce marszaelc krajowy hr. Stanisaw Badeni. Za koron
liczny zastp duchowiestwa 3 obrzdków, zakonów, praatów, 12 infua-

tów i mitratów, 5 arcybiskupów i biskupów, wreszcie arcybiskup lvorona-

tor Bilczewski. Dugi, wspaniay ten orszak postpowa przed cudownym
obrazem, niesionym na tronie, przystrojonym konwali i liliami, przez

8 przedstawicieli kleru, szlachty, mieszczan i ludu; za onym tronem tumy
pobone z piewem ^Serdeczna Matko« na ustach, któremu przygryway
z balkonów, kapele narodowa i studencka.

Bya godzina 6 ta, soce na swym bogatym tronie pono w zacho-

dzie, gdy po odpiewaniu litanii loretaskiej, kazaniu koronatora, i po

kantacie: Gaud Mater Polonia, rozpocz si sam akt koronacyi. Obraz

umieszczony by na zocistym tronie, widny tysicom pobonego tumu,
zalegajcym Plac Maryacki, balkony i okna, dachy nawet ssiednich ka-

mienic. Po odczytaniu dekretu koronacyjnego kapituy watykaskiej i po-

wiceniu koron, arcybiskup koronator woy mniejsz na gówk Dzie-

citka Jezus, wiksz na skronie Matki Boej, wród ciszy penej maje-

statu, i syszae sowa jego koronacyjne: »Jako przez rce nasze jeste

koronowana na ziemi, tak niech staniemy si godni, od Chrystusa by
ukoronowani w niebie*. Prowincya i superior lwowski, zoyli przed ko-

ronatorem lub strzeenia ukoronowanego obrazu. Zaintonowano Regina

coeli aetare, tumy poczy si rozchodzi, duchowiestwo odnioso wród
piewu Te Deum laudamus ukoronowany obraz do kocioa, a niestrudzony

inynier Richtmann, osadzi go w otarzu w osobnej kaplicy Matki Boskiej

Pocieszenia, przed którem odprawiaj si codziennie msze w., modl si
o kadej dnia godzinie poboni, a za otrzymanie aski przynosz wota,

zapeniajce trzy szafki rzebione w dbie.

§. 167. Jezuici pisarze.

Nie stao czasu i swobody Jezuitom polskim na pisanie dzie religij-

nych i uczonych w dobie biaoruskiej i galicyjsko-austryackiej 1773—1848.

Przejciowe to okresy, niepewne, w zawikania tylko i trudnoci bogate;

ludzi mao, a prac}^ kocielnej i szkolnej wiele, a do tego absolutyzm ca-

JEZUICI W POLSCE. 21



— 322 —

ratu i monarchizmu austiyackiego, tumi jak w caym kraju, tak w za-

konie, swobod i polot myli, a nawet samo ogoszenie drukiem, utrudnia

kapryn cenzur.

Po rozproszeniu 1848 r. liczba osób zdolnych do pióra zmalaa je-

szcze, a pracy misyonarskiej przybywao nad miar i potrzeba byo du-
szego czasu, a si wychoway modsze pokolenia robotników na niwie

Paskiej, którzy dzielc midzy siebie prac, dozwolili zdatniejsz3'm zna-

le chwil woln do pisania. Ale i ci scriptores, z wyjtkiem kilku, praco-

wa musieli na profesorskiej katedrze, na ambonie i w konfesyonale, prze-

rywa pisanie na tygodnie cae, przeznaczajc je na misye i rekolekcye

rónj^m stanom.

Pomimo tego braku ludzi, wolnych od zaj innych, a pisarstwu wy-

cznie oddanych, w ostatniem 30 leciu cyfra pisarzy, dzie i pism peryo-

dycznych, przez nich Avydanych, wzrosa powanie i nie wiem, czy z wy-

jtkiem chyba akademii umiejtnoci, która na ten cel stworzona, istnieje

w Galicyi instytucya lub zakon, któryby w tem Jezuitom polskim wyró-

wna. Chodzi o jako, o warto dzie i pism przez nich w tej ostatniej

dobie wydanych. Przewanie pisane s pod naciskiem chwili, w celach

praktycznych, religijno-spoecznych, bo »w tei-aniejszych czasach, jak pi-

sa misyonarz Snarski do O. Czeowskiego z Piekar 14 czerwca 1854 roku,

na wszystkie sposoby trzeba pracowa, aby ducha pobonoci podnie*;

ale nie braknie cile naukowych, które i potomnoci suy mog.
Oto spis autorów w chronologicznym porzdku.

I. Pisarze religijni i kaznodzieje.

Jezuici biaoruscy: 00. ukiewski Karol f 1829 r. Bakowski

Jan. Kognowicki Kazimierz f 1825 r. Angiolini Kajetan f 1816 r. Pietro-

boni Ignacy f 1831 r. Dunin Wawrzyniec f 1824 r. Brzozowslii Tadeusz

t 1820 r. Kuczyski Tadeusz f 1856 r. Kohlmann Antoni f 1836 r. Jacobs

Piotr t 1870 r. Perkowski Józef f 1857 r. Pierling Jakób f 1870 r. Root-

haan Jan Filip f 1853 r. Buczyski Wincenty f 1853 r. Hawryowicz Piotr

t 1854 r. Zaleski Jozafat f 1868 r. Arciszewski Bazyli f 1856 r. Siedmio-

grodzki Józef t 1878 r.

Jezuici galicyjscy: 00. Peterek Jdrzej f 1876 r. Antoniewicz

Karol t 1852 r. Czeowski Iwon f 1889 r. Baczyski Teofil f 1886 r. Ku-

rowski Antoni f 1863 r. Houbowicz Józef Wiktor f 1887 r. Mycielski Mi-

cha t 1906 r. Langer Antoni f 1902 r. Jackowski Henryk f 1905 r. Bau-

diss Klemens f 1902 r. Zaleski Stanisaw. Riedl Kazimierz f 1898 r. Schaff

Karol t 1900 r. Zosel Feliks. Morawski Maryan f 1901 r. Zaborski Wady-
saw t 1900 r. Eberhard Franciszek f 1905 r. Adamski Józef. Fridrich

Alojzy. Bartkiewicz Zdzisaw f 1890 r. Czencz Wadysaw. Bratkowski Ste-

fan. Dugocki Wadysaw f 1905 r. Mrowiski Waleryan f 1901 r. Ba-

deni Jan f 1899 r. Arndt Augustyn. Wróblewski Alfred. Czermiski Mar-

cin. Kapaun Leon. Kutyba Piotr. Mohl Aleksander. Tylka Jacek.

IL Pisarze na polu filozofii.

Biaoruscy: 00. Angiolini Józef f 1814 roku. Dmowski Józef

t 1879 r. Buczyski Wincenty f 1853 r.
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Galicyjscy: 00. Kautny Fi-anciszek f 1882 r. Morawski Maryan.

Dugocki Wadysaw. Langer Antoni. Zaborski Wadysaw. Adamski Jó-

zef. Nuckowski Jan. Kobyecki Stanisaw. Szczepaski Wadysaw.

III. Pisarze w dziedzinie historyczno-spoecznej i innycti nauk.

Biaoruscy: 00. Ecktiard Anzelm f 1809 r. Kognowicki Kazi-

mierz. Perkowski Józef f 1857 r. Piotrowicz Stanisaw f 1826 r. Richardot

Dezyderyusz f 1849 r. Rozaven de Leissegues Jan f 1851 r. Estko Kazi-

mierz t 1802 r. Brzozowski Rajmund f 1848 r. Condrau Jakób f 1836 r.

Hawryowicz Piotr f 1854 r. Iwicki Ignacy f 1823 r. Brown Józef f 1879 r.

Galicyjscy: 00. Baraski Karol f 1887 r. Jackowski Henryk.

Zaleski Stanisaw. Bartkiewicz Zdzisaw. Badeni Jan f 1899 r. Zaborski

Wadysaw. Czermiski Marcin. Sygaski Jan. Wall Tomasz. Kraetzig

Amandus f 1888 r. Arndt Augustyn. Sas Józef. Borkowski Zbigniew Sta-

nisaw. Tomniczak Wawrzyniec. Czajkowski Konstant}". Piatkiewicz Wo-
dzimierz. Koilsdorfer Maksymilian. Koppens Romuald. Pawelski Jan. Lipk
Leonard. Ledóchowski Wodzimierz. Rejowicz Jarosaw, Tuszowski Józef.

Wiecki Wiktor. Hortyski Feliks. Rostworowski Jan. Krokoszyski Karol.

Urban Jan. Heczyski Eugeniusz. Gromadzki Aleksander. Brzkalski Józef.

Poeci i wierszopisy.

Biaoruscy: 00. Municki Nikodem. Morelowski Józef. Michano-

wicz Jan f 1814 r.

Galicyjscy: 00. Antoniewicz Karol. Czeowski Iwon. Houbowicz
Józef. Czencz Wadysaw. Wróblewski Alfred.

§. 168. Wydawnictwa Jezuitów. 1773—1905.

Najprzód poockich od 1773 r., te ograniczaj si do podrczników,
programów, druków szkolnych i take innych dzie, jak »ywoty« i »Ka-

zania Skargi*, zakoczone wydawaniem naukowo-polemicznego » Miesicz-

nika poockiego*.

W Galicyi niektórzy wymienieni powyej Jezuici wydawali dzieka

religijne, nowenny, litanie, pieni i modlitwy dla zbudowania i podniesie-

nia ducha pobonoci wiernych. Podczas rozproszenia 00. Peterek i Cze-

owski wydawali w Piekarach niemieckich od 1849— 1851 roku czasopismo

religijne dla ludu p. t. »Tygodnik katolicki*, umieszczajc w nim nietylko

wasne, ale i innych lskich ksiy artykuy.

Gdy si odbywa sobór watykaski, a liczne przeciw nipomylnoci

papiea goszono i drukowano zarzuty, zaoy 8 stycznia 1870 r. O. Iwon
Czeowski, przy pomocy kleryków-teologów Stanisawa Stojaowskiego

i Maryana Morawskiego, a pod egid ks. Goliana, »Tygodnik soborowy*,

który po ukazaniu si 26-go numeru, przesta wychodzi w lipcu t. r.

Waniejsze nierównie i bodaj czy nie najdoniolejsze jest wydawni-
ctwo od 1872 r. »Intencyi Apostolstwa Najsodszego Serca Jezusowego,

zwizku katolickiego, dla tryumfu Kocioa i zbawienia dusz ludzkich*,

21*
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i dlatego »czarnym internacyonaem* w przeciwiestwie do »czerwonego«

rewolucyjnego, przez wrogów wiary w. nazwanego. Rozmaito, krótko,

jasno, a pouczajca tre artykulików w ksieczkach »Intencyi€, a na-

dewszystko ich tanio, sprawia, e rozpowszechniy si w wszystkich

dzielnicach Polski; z kadym rokiem drukowa trzeba byo po kilka ty-

sicy egzemplarzy wicej. Wydawcami byli dyrektorowie naczelni apostol-

stwa, z siedzib w kolegium krakowskiem; po ks. Stojaowskim O. Ale-

ksander Buchta 1873 r.; O. Mycielski 1874—1882 r., który obok wydawni-

ctwa Apostolstwa, zorganizowa »Wydawnictwo pobonych ksiek dla

wiernych kadego stanu*.

Wyoniy si z niego 1900 r. »Gosy katolickie*, wychodzce prawie

co miesic w broszurkach arkuszowych w 16- ce, str. 32, po 2 centy (4 fe-

nigi) za numer. Celem »Go8Ów« jest przeciwdziaanie zgubnym wpywom
liberalizmu religijnego i socyalizmu, i dlatego umieszczone s w nich roz-

praw}^ nietylko religijnej treci, ale spoeczne, ekonomiczne, szkolne i inne

bdce na czasie. Dotd wyszo 83 numerów »Gosów«, w nich 43 roz-

praw, pióra przewanie O. Zosia, redaktora »Go8Ów«, acz zasilali je inni,

jak 00. Jackowski, Mohl, Ledóchowski, ostatnimi czasy O. Ernest Matzel.

Prowincya Jackowski zamieni i zorganizowa 1882— 1884 r. wyda-

wnictwo Apostolstwa, w ogólne »Wydawnictwo Towarzystwa Jezusowego*

religijno-naukowych dzie w Krakowie, skadajce si z »kolegium pisa-

rzy*, i z administracyi, prowadzonej przez jednego z ksiy i kilku braci.

W skad »Wydawnictw Towarzystwa Jezusowego* wchodz »Misye

katolickie*, zaoone 1882 r. przez 00. Houbowicza, Zaborskiego i Zale-

skiego, redagowane przez O. Houbowicza, po jego mieici 1887 r. przez

Marcina Czermiskiego, a do tej pory. Wychodz raz w miesic zeszy-

tami w 4-ce, str. 28, bogato illustrowane, za przedpat 4 zr. (8 marek)

rocznie w 2.500 egzemplarzach. Zadaniem »Misyi« jest rozbudzenie w spo-

eczestwie polskiem wiadomoci o wszechwiatowym i apostolskim cha-

rakterze Kocioa katolickiego, objawiajcym si szczególnie w dziaalnoci

jego misyjnej, oraz dostarczenie rodzinom chrzecijaskim lektury zajmu-

jcej a budujcej.

Obok »Misyi katolickich*, drukuje si w Krakowie od stycznia 1883 r.

dwumiesicznik pod tytuem »Roczniki Rozkrzewiania Wiary*, organ sto-

warzj^szenia w. Franciszka Ksawerego dla rozkrzewienia wiary. Jest to

z maemi zmianami i dodatkami, tómaczenie wydawnictwa »Annales de la

Propagation de la Foi«, wychodzcego od r. 1828 w Lyonie.

Niedugo potem 1 stycznia 1884 r. nakadem » Wydawnictw Towa-

rzystwa Jezusowego* wychodzi pocz »Przegld powszechna" *, pod reda-

kcy O. Maryana Morawskiego, po jego mierci 1901 r. O. Stanisawa Ko-

byeckiego, od 1903 r. O. Jana Pawelskiego, z pocztkiem kadego miesica

w 9—11 arkuszowych zeszytach, w wielkiej 8-ce, za przedpat roczn

10 zr. (20 marek) w 1.200 egzemplarzach. Poniewa, jak nadmieniem wj^-

ej, celem jego jest wprowadzenie poj i zasad katolickich do wiata nau-

kowego, przeto umieszcza »PrzegId« artykuy zasadnicze o wypadkach

wspóczesnych; rozprawy naukowe z dziedziny teologii, filozofii, historyi

i innych umiejtnoci; lejsze utwory literackie i estetyczne, monografie

i t. p.; krytj^czne oceny waniejszych dzie i pism, polskich i zagranicz-
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nych; sprawozdania i korespondencj^e o wspóczesnym ruchu religijnj^m,

naukowym i spoecznym w kraju i za granic, pisane nietylko przez Je-

zuitów, ale i innych uczonych mów.
Oprócz tych peryodycznych pism, nakadem »Wydawnictw Towarzy.-

stwa Jezusowego*, wyszo: 5 »ksiek do naboestwa*; 28 »Rozmyla«;
60 »dzieek i czyta o yciu duchownem«; 7 »dzie kaznodziejskich «; nie-

które kikutomowe; 10 »dzieek aciskich ascetycznych* ; 20 »dzie biogra-

ficznych*, midzy temi »ywoty witych ks. Skargi* w 12 tomach, 24-te

i 25-te wydanie z rzdu, kade po 10.000 egzemplarzy; 9 dzie s-Opisy kra-

jów i prac misyjnych*; 20 »dzie naukowych i literackich* i 3 »dramata«;

42 »Rónych drobnych druków i kart wpisowych*. Razem 214 dzie i dzie-

ek, których dokadne tytuy podaje »Katalog Wydawnictw Towarzystwa

Jezusowego* corocznie ogaszany.

Drukarni wasnej ^Wydawnictwo Towarzystwa Jezusowego* nie po-

siada; raz, eby da zarobek krakowskim drukarniom Czasu, Anczyca

i Koziaskiego, w których nakady swe drukuje; powtóre, e administra-

cya drukarni poczona z takim kopotem, i dla oszczdzenia kilkuset zr.

rocznie, nie warto go podejmowa.

O wydawanym od 1893 r. w zakadzie naukowym chyrowskim kwar-

talniku »z Chyrowa«, którego do koca 1905 r. wyszo 49 zeszytów z pi-

knemi illustracyami, mówiem wyej (str. 313). Tu dodam, e niezalenie

od kwartalnika, ukaza si 1904 r. pod redakcy O. Teofila Bzowskiego,

w nader ozdobnem wydaniu -Pamitnik chyrowski* od 1886—1903 roku

wcznie, poprzedzony histor^^ miasteczka Chj^rowa i okolicy.

Wspomnie jeszcze wypada o dwóch powanych wydawnictwach.

Pierwsze p. t. : »Kazania i szkice ksiy Towarzystwa Jezusowego*, rozpo-

czte w Krakowie 1898 roku, dotd tomów 9. Jak tytu wskazuje, jest to

zbiór kaza Jezuitów yjcych i zmarych, bez adnego porzdku wedug
treci lub wedug kocielnego roku, tylko tak, jak wpyway i jak si

udao przygotowa do druku, istny magazyn, z którego wybiera kady,

co mu potrzeba. I to jest ujemna strona zbioru, której zaradzono w czci
w ten sposób, e przy kocu kadego tomu podany spis systematyczny.

Mimo to, pierwsze 6 tomów ju wyczerpane, tylko 3 ostatnie s do naby-

cia. Wydawnictwu da pocztek O. Tomasz Wall i wyda 4 tomy, od tomu

za V, 1901 r. prowadzi je O. Jarosaw Rejowicz. On te od 1 padziernika

1905 r. obj i oywi redakcy miesicznika »Sodalis Marianus*, powico-

nego sprawom sodalicyi maryaskich. Wyda osobno i opatrzy krytycznym

wstpem »Kazania ks. Antoniego Langera*, Kraków 1903 r. — »Kazania

do pokuty wzbudzajce ks. Grzegorza Zachariasiewicza T. J.«, Kraków

1904 roku. — »Kazania o Przenajwitszej Bogarodzicy*, przez ks. Piotra

Skarg, z przedmow literack p. t. »Maryologia na ambonie Skargow-

skiej«, któr te wyda osobno.

Drugie wydawnictwo, Avyczna zasuga O. Walla, to »Nasze wiado-

moci*, dotd zesz,ytów 7, które stanowi t. I, str. 686, (od 1904 do 1906 r.).

Jest to jakby pamitnik rodzinny, przeznaczony dla ksiy i braci zakonu

i dlatego drukowany jako manuskrypt, a celem jego jest: » Udzielanie so-

bie wzajemne wiadomoci o pracach, pociechach, cierpieniach i o tem wsz}-

stkiem, co nas jako Jezuitów zbudowa, zachci, zainteresowa moe; da-
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lej przechowanie tradycyi prowincyi naszej, a tern samem pielgnowanie

mioci wzajemnej i powoania naszego «. Tajemnic niema tam adnych^

czyta si je publicznie do stou; w innych take zakonach wydaj podobne

pamitniki domowe.

Domówienie.

»NoU scribere encomia, sed historiam Societatis, nie pisz pochwa, ale

history zakonu«, powiedzia do mnie . p. jenera zakonu Martin w Fie-

sole 14 stycznia 1894 roku, powtórzy w marcu t. r. w Rzymie. Sowa te

miaem ywo w pamici przez cae 11 lat, które na pisaniu, na podstawie

przez lat 36 zbieranych róde, piciotomowego dziea i jego streszcze-

niu strawiem. Chciaem pisa i myl, e napisaem history, a nie po-

chway Jezuitów w Polsce; opowiadajc dodatnie ich czyny, nie ukrywa-

em ujemnych, nie taiem te bdów i przewinie jednostek.

Z history Polski, jej praw fundamentalnych i instytucyi w rku,

wykazaem, e anarchia grasowaa w Polsce przed przybyciem do niej Je-

zuitów, e wic nie oni j stworzyli, e owszem przeciw niej walczyli so-

wem, piórem i przykadem, ale zatka jej róda, zmieniajc najzgubniej-

sz form rzdu, nie byo w ich mocy. Nie dla zmiany te formy rzdu,

ale dla obrony katolicyzmu, dla przywrócenia jednoci religijnej, katoli-

ckiej, przyzwano ich do Polski; misya ich nie bya polityczn, ale reli-

gijn — i t oni spenili.

Nikomu zaiste nie tajno, jak wielkiej wagi dla narodu jest religijna

jedno. Otó t jedno rozryway w XVI wieku »nowinki religijne*

i »8tara grecka wiara« schizma. Pierwsze grasoway swobodnie przez lat

blizko 40, zabierajc ksiy, magnatów, rody cae szlacheckie, miasta, ku-

siy si o pozyskanie króla, ostatniego Jagiellona. Jezuici wstrzymali po-

chód rónowierstwa, a posugujc si jego wasn broni, zwalczali je

szkoami, ambon, dysput i pismami; oni zorganizowali te obron dora-

n z króla, biskupów, kleru, monych panów, których nawrócili; wci-

gnli do niej szlacht i mieszczan i w cigu drugich lat 40, rónowierstwo

skazane do roli odpornej, broni si niedonie, przerzedzaj si jego sze-

regi, na piciu palcach policzysz jego patronów, porzuca je gromadnie

szlachta, mieszczastwo, z wieym zapaem wracajc »do wiary ojców*.

Jezuitom szy w sukurs inne zakony, ale i te odrodziy si ludmi, któ-

rych Jezuici w swych szkoach wychowali. Na konwokacyi 1632 r. dyssy-

denci w jawnym upadku, ebrz o tolerancy, której nie chcieli da kato-

likom, gdy byli u wadzy; stopnieli do reszty, gdy u obcych przeciw wa-

snej ojczynie szukali opieki.

Z »star greck wiar* walka nierównie trudniejsza, bo ta od kilku

wieków zasiedziaa na Litwie i Rusi, jako pani domu, a nie komornica,

a 6 milionów liczya wyznawców. Jezuita Skarga wyda jej walk uni
brzesk. Jezuici, pod oson Zygmunta III, który sam jeden z wspócze-

snych mów stanu rozumia polityczn donioso unii, prowadzili j da-
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ej. Prawda, dopomogli im w tern dzielnie Bazylianie. Ale i tych oni stwo-

rzyli, wskrzeszajc nietylko ducha starej i-eguy, ale dajc im wyksztace-

nie naukowe, jakiego przed reform nie posiadali nigdy, a przez to uspo-

sobili ich, i z g-rona ich wybieranych bisliupów, do pracy nad uni ywem
sowem, piórem i szko.

Tej rzetelnej zasugi koo przywrócenia jednoci religijnej, zarówno

Kocioowi, jal? rzpltej poytecznej, i najbardziej uprzedzony historyk nie

odmówi Jezuitom polskim — innej polityki wasnej oni nie mieli.

Rzecz jasna, e tem samem wej musieli w biece sprawy i wy-

padki polityczne, bo te w XVI—XVIII wieku w caej Eui-opie mieszay si

z spraw religii, ale nie dawali im inicyatywy, nie kierowali nimi, odda-

wali si im o tyle tylko, ile sprawa katolicyzmu wymagaa.
Z upadkiem rokoszu Zebrzydowskiego 1608 r. upado rónowierstwo,

zwyciy katolicyzm. Jezuici pracowali teraz nad jego umocnieniem i roz-

kwitem; czuli si na siach, otwierali kolegia, domy, stacye misyjne, roz-

winli dziaalno wielostronn i — owadn si dali zanadto duchem kor-

poracyjnym. W nim to tkwi ródo nieszczsnych sporów szkolnych z aka-

demi krakowsk i zakonem Pijarów, z tych za sporów w.yonia si ju
koo 1614 r. partya katolicka anti-jezuicka, która podczas bezkrólewia po

Zygmuncie III i rónymi czasy dokuczya im bardzo, a za Icróla Stani-

sawa Augusta wicia swój tryumf.

Upadek ich wszelako nie by powolny, ani wewntrznym rozkadem

i niemoc wywoany. W przededniu klemensowego brewe 1773 roku stali

w Polsce silni, liczni, w penej akcyi na wszystkich polach, rozszerzali da-

wne, zakadali nowe kolegia i szkoy, podobui do rozoystego dbu, któr\'

urga czasom i burzom, a nikt w Polsce nie przypuszcza, nie przepu-

szczali i oni, e piorun we uderzy. Prawda, powaliy si drzewa zakonu

w krajach burboskich, ale przypisywano to politycznym intrygom, niea-

sce królów, czego w Polsce obawia si nie byo potrzeba. Piorunu z Wa-

tykanu nikt nie przewidzia, brewe Klemensa XIV Bominus ac Redemtor,

zastao nieprzygotowanych Jezuitów polskich, ale i naród cay; sejm pro-

testowa, nuncyusz musia opóni jego ogoszenie. Przemoga jednak chci-

wo dóbr jezuickich; rozdrapano je, ex-Jezuici cierpieli niedostatek, zno-

sili twardy los godnie, aden nie splami si podoci.
Kawa wielki ziemi polskiej dosta si 1772 r. Rosyi. Nie dosign

tam piorun watykaski, Jezuici ocaleli, przetrwali burze, przez dwory bur

boskie i intrygi miejscowe wzniecone. W cesarzu pónocy, a wnei potem

w samyche Burbonach, znaleli ordowników, i z Watykanu wyszed 1801

i 1814 r. oywczy promie, wskrzeszajcy to, co piorun 1773 r. roztrzaska.

Niech myli kto, co chce, ale uzna musi opatrznociowe rzdy Boe
nad Jezuitami polskimi. W Biaejrusi, jak w arce Noego, ocala zakon,

przechowa tradycye
,
podtrzyma i wzmocni ywio polsld

,
pracujc

w szkoach i na misyach, przypatrywa si zdaa potopowi rewolucyi wiel-

Jciej, wcielonej potem w Napoleona. Gdy kongres wiedeski 1815 r. uciszy

wzburzone fale i wody do swych wróciy oysk, czas byo wyj z arki

i uprawia ziemi. Jezuici opuszczaj Biaru 1820 r. i na austryackim

dziale ziemi polskiej, znajduj podostatkiem pracy dla siebie, dostarczaj

te ziemiom zachodniej Europy robotników.
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Rewolucye XIX w. rozg-aniaj ich co lat kilka dziesitków. Oni jak

lekkie puki jazdy^ ustpujc naporowi, rozpraszaj si na to, aby zgroma-

dzi si na tym samym lub innym punkcie i atakowa nieprzyjaciela. Wy-
gnanie, tuactwo, stao si im chlebem powszednim; niektórzj^ po 3 i 4

razy chwytali za kij tuaczy. Wygnani z Galicyi 1848 r., id na lsk, do

Prus i Ksistwa poznaskiego, wypdzeni stamtd 1872 r., wracaj do Ga-

licyi, a po cichu szukaj »polskiej biedy « w Niemczech, Danii, Szwecyi,

Ameryce, na Podlasiu i indziej, apostoujc wszdzie katolick wiar,

a czyni to swobodnie, wesoo, jakby bez ti-oski o jutro. Skd tyle ywo-
tnej siy w tych ludziach? Daje j aska powoania, duch zakonu, ywa
wiara w Opatrznociowego Boga i dobr spraw, której su.

Z kocem 1905 r. C3^fra Jezuitów polskich wynosia 473 osób; z tych

215 ksiy, 119 kleryków, 139 braci. Zarzdza nimi prowincya Wodzi-
mierz Ledóchowski.

.H»e^s«=jK^



INDEKS ALFABETYCZNY
osób, miejscowoci i rzeczy.

Abasa II, szach — 148.

Abramowicze, misya — 238.

Abramowiczowie, rodzina — 196.

Adam z Opatowa, rektor akademii
krak. — 64, 65.

Adamków (Skibicków), wie kole-

gium brzeskiego — 204.

Adamski Józef, S. J. — 322, 323.

Adriani Jan, S. J. — 101, 102.

Adryanopol, miasto — 49, 194.

Afgan Eszerif, szach — 148.

Agejson Gorgoniusz, S. J. — 224.

Ajiideni, w Rumunii, misya — 317.

Akademia kijowska— 71, 'l09, 222.

Akademia krakowska — 16, 39, 54,

56, 57, 58, 59. 65, 66, 68, 69, 83,

92, 95, 109, 110, 111, 112, 160, 180,

195, 327.

Akademia w Królewcu — 55, 224,

225.

Akademia we Lwowie — 57, 109,

110, 111, 112, 136, 140, 141, 142.

Akademia paryska — 6, 57.

Akademia w Poocku — 265, 266,

272.

Akademia w Poznaniu — 55, 56,

57, 58, 109, 111, 112.

Akademia w Rakowie — 72, 93.

Akademia w Wilnie — 9, 16. 28,

54, 55, 69, 92, 94, 95, 98, 101^ 121,

133, 139, 140, 155, 158, 159, 187,

192, 196, 214, 249, 261, 263, 272.

Akademia w Wrocawiu — 116.

Akademia w Zamociu — 111, 112,

142.

JEZUICI W POLSCE.

Akwawiwa Kaudyusz, jenera S
J. — 38, 40, 57, 58, 83, 87, 90
91, 153, 165, 167, 183.

Akwilea, miasto — 117.

Alanc, kanonik pocki — 200.

Alandus Jan, S. J. — 18, 171.

Albani Hannibal, legat papiezk —
126.

Albania, kraj — 117.

Albertrandy Jan, ex-Jezuita — 151,

250.

Albrecht, arcyksi — 315.

Albrecht brandenburski, w. mistrz
krzyacki — 228.

Alchimowicz Adam, S. J. — 100.

Aldobrandini, nuncyusz — 30.

Aldringen Clary, hr. — 316.

Alegardi Pelegrino, S. J. —78, 79.

Aleksander I, cesarz rosyjski -
216, 221, 250, 263, 264, 265, 266,

268, 269, 284, 292.

Aleksander VII, papie — 54, 110,

111.

Aleksander VIII, papie — ] 18, 119.

Aleksy, car — 98, 202.

Aleppo, miasto — 146.

Alesani, prezj^dent Bukowiny— 313.

Alkhadar, powie — 285,

Allsted Jan, teolog kalwiski —
121.

Altieri, kardyna — 117, 280.

Alojzy w., S. J. — 23.

Altsztad, miasto — 156.

Ameryka — 55, 258, 290, 328.

Anatolia, kraj — 147.

Anczewski Marcin, burmistrz lwow-
ski — 109, 110.
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AnczYC Waca^y, waciciel drukar-
ni — 325.

Ancli-ieAvicz, metropolita wooski —
313.

Andrusikiewicz, organista — 283.

Andrychów, misya — 181.

Andrzejczak Micha, S. J. — 296,

305.

Angiolini Józef, S. J. — 265, 322.

Angiolini Kajetan, S. J. — 264,322.

Anglia, kraj — 58, 126, 132, 133,

135.

Anglus Wilhelm, S. J. — 10.^

Anioów w. góra w Niewieu —
172.

Ankwicz Andrzej, arc^^biskup lwow-
ski- 274, 275, 277,' 278, 284, 291,

292, 297.

Anna, carowa — 161.

Anna, szwedzka — 26. 26, 27, 37,

76, 78, 80.

Anna, królowa francuska— 80, 103.

Anna, ksina kurlandzka — 230.

Anna z Gonzagów, ksiniczka —
114.

Anna Zofia, ksiniczka duska —
126, 127.

Antoniewicz Karol, S. J. — 281,

282, 283, 286, 287, 288, 300, 322.

323.

Apraksyn, jenera rosyjski — 206,

236.
'

Arabia, kraj — 147.

Ararat, góra — 52.

Archangielsk, miasto — 262.

Archetti, nuncvu8z— 252, 255, 257,

258.
'

Archipelag — 264.

Arciszewski Bazyli, S. J. — 322.

Ardulf, ksidz — 27.

Arent Tobiasz, S. J. — 159, 224,

237.

Arezzo, legat papiezki — 264, 265.

Argenti Jan, S. J. — 58, 91.

Arias Szczepan, S. J.— 23, 28, 157.

Arndt Augustyn, S. J. — 322, 323.

Aron, misya — 235.

d'Arquien, hr. — 216.

Aryanie, sekta — 73, 94, 105, 106,

107, 108, 151, 154, 203.

AssY, miasto — 81, 315.

Asti-achan, misya —98, 264, 269, 270.

Asum Ksawery, S. J. — 281.

Ateny, miasto — 146.

Augsburg, miasto — 8, 127.

August II, król polski — 138, 139,

140, 148, 169, 207, 208.

August III, król polski — 93, 140,

141, 144, 146, 159, 175, 184, 191,

230.

Augustyanie, zakon — 188, 226.

Augustendorf, wie bukowiska —
314.

Aulmuja (Au, Awlia), Avie i mi-
sya jezuicka — 164, 214, 215.

Austrya— 15, 39, 98, 103, 178, 274,

277, 285, 289, 290, 291, 306, 309.

Ayogardo, biskup — 258.

Awedj^k Konstanty, S. J. — 1.50.

Awganowie, naród — 148.

Azya — 44.

B.

Bapst Piotr, S. J. — 305.

Haczów, misya —175, 176, 178.

Baczyski Teofil, S. J. — 287, 296,

306 322.

Badeni Jan, S. J. — 290, 319, 322,

323.

Badeni Stan., hr. marszaek — 321.

Badeni Kazim., hr. namiestnik—312.

Badossi, ks. praat — 261.

Bagiescy, szlachta — 197.

Bagration Piotr, jenera rosyjski—
267.

Bajer Jdrzej Ignacy, biskup che-
miski — 252.

Baka Józef, S. J. — 229.

Bakczysaraj, miasto krymskie —
146.'

Bakowski Jan, S. J. — 322.

Bal Piotr, fundator — 89, 203.

Ballestrem Wolfgang Karol, hr. —
308.

Balsam Kasper, S. J. — 150.

Baaban Gedeon, wadyka lwow-
ski — 33.

Baagask, miasto — 270.

Bata, miasto — 53.

Banaczowski Norbert, ks. Miecho-
wita — 278.

Banfi Fabrycy, S. J. — 78, 80,

91, 92.

Bar, kolegium—86, 89, 98, 123, 178,

192, 193, 194, 195, 205, 206, 239.

Baraniecki ukasz, arcybiskup —
304.

Baranowski Wojciech, biskup kra-

kowski — 40, 156.

Baraski Karol, S. J. — 323.

Barberini, kardyna — 67, 118.

Barci aj de Tolly Micha, jenera
rosyjski — 267.

Bargaoani, w Rumunii, misya—317.

Barszcze, folwark jezuicki — 98.

Bartatów, wie — 279.

Bartkiewicz Zdzisaw, S. J. — 322,

323.
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Bartsch Frvdervk, S. J. — 34, 42,

51, 89.

Baryszewska Zofia, ksieni — 300.

Baryszewski Hyacenty, brat S. J. —
300.

Barzyna Dorota, dobrodziejka— 164.

Basiewicz Sebastyan, S. J. — 145.

Bassorka Mikoaj — 21.

Baszków, wie — 287, 288.

Batoh, wie jezuicka — 98, 220.

Batory Andrzej, biskup Avarmi-
ski — 18.

Batory Krzysztof, wojewoda sied-

miogrodzki — 23.

Batory Stefan, król — 14, 15, 16,

17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28,

30, 31, 32, 36, 44, 71, 84, 140, 155,

158, 162, 163, 164, 166, 167, 209.

Batory Zj^g-munt — 23.

Baudfss Klemens, S. J. — 322.

Baumg'art, pukownik — 240.

Baumgartenberg-, miejscowo w Au-
stryi - 289, 295.

Bauer, arcybiskup oomuniecki —
316.

Baworowska Marya — 286.

Baworowski Mikoaj, S. J. — 282,

283, 286, 289, 309.

Baworowski Wacaw, ir. funda-
tor — 293.

Bazar, misya — 218.

Bazylianie, zakon — 33, 49, 50, 51,

52, 125, 154, 161, 162, 191, 192,

206, 219, 258, 273, 280, 290, 327.

Bazylianki, zakon — 17.

Bebra, misya — 235.

Beckx Piotr, jenera, S. J. — 280,

289, 299, 317.

Beguinki, zakon — 156.

Behne, rezydent gdaski — 132.

Bejnart Ambroy, ks. kanonil; —
158.

Bejnart Stanisaw, skarbnik litew-

ski — 227.

Bejnartowicze, wie jezuicka— 227.

Beka Micha, S. J. — 188.

Bek, S. J. — 145.

Bekier, mieszczanin toruski— 131.

Belgia, kraj — 127, 269, 287.

Belik Józef, biskup spiski — 294.

Bezecka z Kuropatwów Helena,
kasztelanowa belzlca — 238.

Bembus Mateusz, S. J. — 46, 47,

48, 50, 51, 53, 58, 62, 63, 94, 157.

Benedek, jenera austr. — 283.

Benedykt w., mczennik — 177.

Benedykt Xin. papie — lb2.

Benedykt XIV, papie — 141.

Benedyktyni, zakon— 87, 114, 157,
224,^297, 300.

Benedyktynki, zakon — 160, 165,
172,' 176, 178, 179, 251, 278.

Beniace, dobra kolegium wile-
skiego — 158.

Benincasa, biskup — 258.

Benisawski Jan , ex-Jezuita, bi-

skup — 250, 257, 262, 363.

Benoe, waciciel dóbr — 278.

Benoe Pawe — 145.

Benona w. Ioció w Warsza-
wie — 184.

Berdychów, dobra jezuickie — 176.

Beresteczlco, miasto — 102.

Berger, luteranin — 73.

Berlin, miasto — 102, 105, 128, 287,

307.

Bernard w. — 167.

Bernardoni Jan, brat, S. J. — 169,

171.

Bernardyni, zakon — 12, 35, 87,

132, 133, 138, 201, 226, 231, 236,

273.

Berndt, starosta — 283.

Bernis, pose — 256.

Bersa (Behrse), misya jezuicka w
Kurlandyi — 230."^

Berthier Wilhelm Franc, S. J.—258.

de Berto Karol, ks. kanonik— 301.

Bessarabia, kraj i misya — 145.

Beyer, S. J. — 157. ""

Bezdany, dobra kolegium wile-
skiego — 159.

Biaa, w Gaicyi, misya — 180, 181.

Biaa rawska, misya — 202, 203.

Biaa, twierdza — 220.

Biaacerkiew, misya — 123, 201,

210, 211, 212.

Biaaru, kraj — 3, 17, 125, 133,

152, 162, 221, 229, 253, 254, 255,

256, 257, 258, 263, 272, 327.

Biae, wie kolegium poockiego —
162.

Biaka, wie — 284.

Biaobrzeski Marcin, biskup kamie-
niecki — 53.

Biaobrzeski Piotr, pukownik wojsk
polskich — 382.

Biaogród, kolegium w Siedmiogro-
dzie — 23, 28.

Biaokrynica, dobra jezuickie —
236, 237.

Biaoka, misya kolegium warszaw-
skiego — 113, 183.

Biaowie Walenty, S. J. — 152.

Biaozor Jerzy, biskup wileski —
158.

Biecz, miasto — 165.

Bieganowski, pose — 147.

Biejkowski Antoni, S. J. — 150.

Bielat Floryan, S. J, — 293.
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Bieleniewicz, ex-Jezuita — 300.

Bielew, miasto — 98.

Bielicka Katarzyna — 191.

Bielicki Sanisaw, S. J. — 150.

Bieliny, dobra jezuickie — 202.

Bielke Gunila, ona Jana, króla
8zwedzkieg'o — 27.

Bielsk, miasto na lsku — 181.

Bielski Iwan, komisarz carski—20.

Bielski Jan, S. J. — 151, 172.

Bieniecki Stanisaw, S. J. — 145.

Biernacki Nikodem, skrzypek —
312.

Bierzyski, konfederat — 169.

Bilczewski Józef, arc,ybi8kup lwow-
ski — 319, 320, 321.

Bika szlachecka, wie — 295.

Binek Stanisaw, S. J. — 308.

Birkowski Fabian, Dominikanin —
46, 71, 86.

Biron Ernest, ksiae kurlandzki —
230.

Bire, miasto — 10, 38.

Biskupice, wie na lsku — 286,

308.

Bismark, hr. — 290, 306, 308.

Bitta, ks. — 315.

Blandrat, aryanin — 3, 10.

Blumberg, baron — 116.

Bdowski, pukownik — 175.

Bo, misva jezuicka — 228, 229.

Bobola Andrzej, b. S. J. — 39, 41,

99, 183, 188, 203, 213, 217, 218.

Bobola Jakób
,

podczaszy sando-
mierski — 186.

Bobola Wojciech, S. J. — 203.

Bobrowski Stanisaw, S. J. — 145.

Bobrujsk, rezydencya — 213, 214.

Bobrzyski Micha, yice-prezjdent
radv szkolnej — 312.

Boc Antoni, S. J. — 302.

Bocheski, starosta — 302.

Boehlewo, misya jezuicka — 12.

Bochnia, misya — 217, 278, 282,

283.

Bochyn, wie jezuicka — 189.

Boeckelmann Maciej, fundator mi-
sy i - 200.

Bogucice, miasto — 287.

Bog-ucki Józef, S. J. — 150.

Bohomolec Franciszek, S. J. — 152.

Bohomolec Jan, S. J. — 151, 250.

Bohusz Cypryan, S. J. — 98.

de Boie Wojciech, S. J. — 117.

Bojan na Bukowinie, misya — 277.

Bojanowscy, rodzina — 106.

Bojer Wawrzyniec, S. J. — 42.

Boksza Pawe, S. J. — 24, 49, 187.

Bolognetti Albert, nuncYUSz — 32,

55, 156.

Bolonia, miasto — 54, 127, 274.

Bona, królowa — 119, 120.

Bonin, prezydent — 306.

Borastus Jerzy, ks. — 60.

Borch Jan, kanclerz wielki litew-
ski — 215.

Borch Jan Dominik, starosta in-

flancki — 215.

Borch Fabian, starosta lucyski —
215.

Borecki Job, pseudo -metropolita ki-

jowski — 49, 50.

Borghese, ksi — 120.

Borg'iasz Franciszek w., S. J. —
9, 10, 320

Borkowski Zbigniew Stanisaw, S.

J. — 323.

Boromeuszki, zakon — 298.

Borowski Franciszek, S. J. — 143,

146, 1.50.

Borszczów, misya — 278
Bortkiszki, dobra jezuickie i mi-

sya — 195, 196.

Boruchowski Abraham, S. J. — 97.

Borzcin, wie — 56.

Borzcka Honorata, hrab.—278, 303.

Bossewo, wie jezuicka — 156.

Botuszany w Rumunii, misya—317.

Bourbonowie — 256, 327.

Bowsk (Bausk), misva — 230.

Boym Micha, S. J."— 89.

Boej Mioci Córki, zakon — 316.

Boogrobcy (Miechowici), zakon —
203, 320^

Brahin, misya — 33, 115, 231.

Bracaw, miasto — 70.

Bractwo w. Benona — 183
» Dobrej mierci— 144, 154,

315.

» w. Jadwigi — 315.

» w. azarza — 164, 182.

» w. Marcina — 188.

» Matek chrz. — 315.

» Matki Boskiej Bolesnej —
177.

w. Mikoaja — 164, 172.

» Miosierdzia — 154, 164,

168, 172, 182.

» Serca Jezusowego — 144,

154, 177, 302, 303, 310, 315.

Serca Maryi — 75, 166,

291, 302, 303.

» Opatrznoci — 144, 154,

166.

» Róaca ywego — 315,

318.

» Wstrzemiliwoci — 287,

291.

Brandenburczycy — 102, 106, 123,

159, 202.
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Brandenburgia— 106, 207, 223, 229,

307.

Brandisowie, uczniowie jezuiccy —
291.

Brandt Jdrzej, S. J. — 225.

Branicki, regimentarz — 206.

Branicki Ksawery, hetman — 212.

Branicki Piotr — 164.

Brant Jan, S. J. — 157.

Bratkowski Stefan, S. J. — 322.

Breinl, starosta tarnowski — 279,

281, 283.

Breza Wojciech, wojewoda pozna-
ski — 1^07.

Briskorn Maciej, S. J. — 258.

Brodnica, miasto — 27.

Brody, miasto — 53, 262, 274, 279,

293.

Bronicki Jakób, marszaek — 204.

Bronikowscy, szlachta — 106.

Bronowski Stanisaw, S. J. — 205.

Broscius Jan (Broek z Kurelo-
wa) — 62, 63, 66, 91.

Brown Józef, S. J. — 289, 323.

Bruksela, miasto — 98, 281.

Brunsberg, kolegium— 9, 10, 12, 23,

27, 28, 29, 39, 41, 60, 81, 92, 155,

156, 157, 163, 226, 252.

Brunik, wie — 282.

Brygidki, zakon — 27, 163, 168,

173, 175, 236, 282, 304.

Brygidyanie, zakon — 174.

Brzkalski Józef, S. J. — 323.

Brzana, wie — 282.

Brzechffa Stanisaw, S. J.— 65, 94.

Brze litewski, kolegium — 10, 14,

28, 32, 33, 88, 121, 202, 204, 205.

Brzezie, wie — 283, 300.

Brzenica, wie — 278, 283.

Brzoska Jan, stolnik bracawski —
121.

Brzostowski Antoni, S. J. — 228.

Brzostowski Cypryan , kasztelan
trocki — 228.

Brzostowski Kazimierz, S. J.— 188.

Brzostowski Konstanty, biskup wi-

leski — 121, 122, 158, 188, 228.

Brzozów, miasto — 198, 277, 294.

Brzozowski Kazimierz, S. J.— 150.

Brzozowski Marcin, S. J. — 145,

158.

Brzozowski Rajmund, S. J. — 323.

Brzozowski Tadeusz, jenera S. J.

—

264, 265, 266, 269, 270, 271, 272,

322.

Bubnów, majtek jezuicki — 220.

Buchalin — 80.

Buchta Aleksander, S. J. — 324.

Bucki Wilhelm, S. J. — 95.

Buczacz, miasto — 293.

Buczyski Wincenty, S. J. — 34,

281, 191, 292, 332.^

Budyów, wie — 178.

Bug, rzeka — 189, 270.

Bujnowski Micha, S. J. — 172.

Bukaczowce, dobra — 239.

Bukowina, kraj — 277, 278, 311,

313, 314.

Bukowski, wojski sanocki — 236.

Bukowsko, miasteczko — 204.

Buakowska z Komiskich Anna

—

240.

Buoncampagni Sora, ksi — 81.

Buonyisi, nuncyusz wiedeski —
<116.

Burchart, brat, S. J. — 101.

Burzeski, ks. kanonik — 225.

Burzyska Maryanna Kopcianka

—

238.

Burzyski Stanisaw, S. J. — 140

181, 238.

Buse Tomasz, S. J. — 163.

Butkiewicz Jan, brat, 8. J. — 99.

Buttler, pukownik — 86.

Buturlin, jenera rosyjski — 98,

220.

Bydgoszcz, kolegium—69, 88, 179,

206, 252.

Bystrzonowski Wojciech, S. J. —
151, 152, 159, 177.

Bystrzyca, rzeka — 308.

Bystrzycki Marcin, S. J.— 151, 250.

Byte, (reforma Bazylian.) — 49.

Bzowski Teofil, S. J. — 325.

Bzura, rzeka — 240, 241.

C.

Cabogowa z Potockich Wanda, hra-

bina — 279, 295.

Caldi Romuald, ks. — 145.

Camilli Mikoaj Józef, biskup jas-

ski - 317, 318.

Campano Pawe, S. J — 19, 28, 171.

Cantelmi, nuncyusz — 119, 120.

Capo dlstria, hr. minister spraw
zagranicznych — 272.

Capriola Serra, pose — 258.

Caraffa Wincenty, jenera S. J. —
81, 82, 93.

de Carmel Beri;- Wadysaw, kaszte-

lan inflandzki — 230.

Carminata Jan, S. J. — 55, 58.

Carpo, miasto — 258.

Cassano, kardyna — 127.

Cassini, hr. — 264.

Cayaignac, pose franc. — 115.

Cecora, miejscowo w Modawii—
86, 193.
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Cecylia Renata, królowa polska —
69, 76, 79, 80.

Celnerowa, dobrodziejka — 234.

Centurione Alojzy, jenera S. J. —
149.

Cepari'ego szkoa w Jassach — 318.

Cerini, S. J. — 24.

Ceroklis, boek gocinnoci — 164.

Cete, dobra jezuickie — 167.

Uetner Ig-nacy — 239.

Cetner Zofia, przeoona PP. Sa-

kramentek — 141.

Ceyss, wizytator szkó — 265.

Chaczadura Krzysztof — 53.

Chdzyski Jan, S. J. — 95.

Cialcz, misya — 218, 214, 259.

Chaldea, kraj — 147.

Chaleccy, rodzina — 48, 214.

Cialecki Krzysztof — 209.

Cialecki Antoni, podkomorzy rze-

czj^cki — 214.

Cialecki Kazimierz, starosta rze-

czycki — 214.

Cianiewski Jakób, S. J. — 297.

Ciarpentier, jenera — 268.

Chem, wie w Galicyi — 278.

Chemno, miasto — 2, 178, 288.

Chemoniec, dobra jezuickie — 209.

Cherso, misya — 269.

Chapowscy, szlachta — 287, 307.

Chopicki, ks. proboszcz — 304.

Chiaramonti, kardyna — 261.

Chilza Krzysztof, kupiec — 183.

Chiny, kraj" — 89, 258, 264.

Chios, wyspa — 146.

Chmielecka z Chocimierza Teofila,

wojewodzina kijowska — 201.

Chmielecki Stefan, hetman — 201.

Chmielnicki Bohdan, hetman koza-

cki — 98, 101, 102, 190, 202, 220,

222.

Chmielnicki Tymoszek — 194.

Chochoów, wie — 283, 284.

Chocim, miasto — 49, 86, 116, 193.

Chociszewski Jan, ks. l^anonik —
197.

Chodakowski ukasz, rotmistrz —
187.

Chodel, misya — 167, 169.

Chodkiewicz Hieronim , starosta

mudzki — 11, 172.

Chodkiewicz Jan Karol, hetman w.

1. — 16, 45, 86, 89, 163, 172, 187,

196, 210.

Chodkiewicz Jerzy — 158.

Chodkiewiczowa z Ostrogskich An-
na Aloiza — 160, 176, 216, 218.

Chodorowski Antoni, S. J. — 232.

Chodykiewicz Ignacy, S. J. — 267.

Chojecki Edmund, autor — 285.

Chojnice, kolegium—85, 88, 208, 252.

Chojnik, wie — 282.

Chomogory pod Archangielskiem

—

262.

Chomentowski Jan, S. J. — 94.

Chomentowski Marcin, wojewoda
bracawski — 236.

Chomentowski Seweryn, S. J.— 98.

Chomentowski Stanisaw, starosta

drohobycki — 145, 147, 236.

Chreptowicz Jan, kasztelan nowo-
grodzki — 213.

Chreptowicz Joachim, podkanclerz
litewski — 245, 249.

Chreptowicze, szlachta — 48.

Chroniew, dobra jezuickie — 231.

Chruszczewski Micha, ksidz pro-

boszcz — 199
Chrystian August, biskup, ksiae

—

122, 127.

Chwaojnie, miasteczko — 196.

Chwastów (Faustów), rezydencya

—

222.

Chyrów (Bakowice), kolegium —
293, 312, 313, 325.

Cichocki Kasper, ks. proboszcz —
185 222.

Cichocki Mikoaj, S. J. — 94, 107,

151.

Ciechanowicz, dobrodziej — 187.

Ciechanowiecki Pawe, S. J. — 276,

291, 301.

Ciecierski, S. J. — 184.

Cieciszewski, ks. kanonik warszaw-
ski — 185.

Cieciszewski Wojciech, S. J. — 69,

94, 103, 104, 109, 115, 157.

Cieczlciewicz Wojciech, ks. pro-

boszcz — 282.

Ciekliska, ksieni — 176.

Cieklisl^i — 45.

Ciepielowski Antoni, obywatel —
300.

Ciepe, misya jezuicka — 231.

Cieszyn, rezydencya — 314, 315.

Cikowice, miasteczko — 282.

Ciófani, ks. — 251.

Citewka, rzeka — 229.

Coince Józef, S. J — 268.

Commendoni Jan Franciszek, nun-
cyusz— 9, 10, 13, 14, 15, 30, 155.

di Como, kardyna — 19, 170.

Conarius Jan, S. J. — 42.

Condrau Jakób, S. J. — 291, 323.

Coronini, S. J. — 115.

Cwiklice, wie — 286.

Cwyranowicz Mateusz, S. J. — 145

Cyganie, szczep — 192.

St. Cyr, jenera — 267.

Cyrowski Mikoaj, S. J.— 34, 35, 36.
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Cyrus Hieronim Jdrzej, Karmelita
bo8v — 73.

Cystersi, zakon -82, 159, 162, 178,
^174. 182, 240, 284.

Cytowicz Józef, S. J. — 291.

Uzachurski, ks. proboszcz — 195.

Czacki Antoni, S. J. — 146, 237.

Czacki Micha, kasztelan woy-
ski — 191.

Czacki Szczepan — 191.

Czapelska Helena — 320.

Czapielsk, misva jezuicka — 173,

174. 175.

Czapski Antoni, S. J. — 150, 170.

Czapski Jan — 209.

Czapski Marcvan, S. J. — 170.

Czapski Piot/— 209.

Czarna, wie — 284.

Czarne morze — 52, 269.

Czarniecka Zofia — 233.

Czarniecki Franc, S. J. — 179.

Czarniecki Stefan — 100, 101, 106,

110, 202, 227.

Czarnków, miasto — 24.

Czarnkowski, S. J. — 164.

Czarnkowski Wojciech, S. J. — 94,

115, 160, 211, 227.

Czarnohorodka — 211.

Czarnostawski Krzysztof, S. J. —
205.

Czartoryscy — 48, 134, 175.

• Czartoryski Adam, kanclerz litew-

ski — 244, 249, 263.

Czartoryski Aug-ust, wojewoda ru-

ski — 135, 181.

Czartoryski Jerzy, — 189.

Czartoryski Mikoaj, wojewoda wo-
yski — 85, 189.

Czaykowski Konstanty, S. J.—323.

Czechin, wie jezuicka — 220.

Czechowice , rezydencya — 308,

309.

Czechowicz Marcin, ex-ksiadz— 168.

Czechy, kraj — 58, 117, 137.

Czeczelnik, misya — 201, 205.

Czeczersk , misya — 231, 259,
268.

Czeczkiewicz Franciszek, S. J. —
147.

Czehry, misya — 101.

Czeluniak,, ks. Franciszkanin —
318.

Czencz Wadysaw, S. J. — 322,

323.

Czereja, miasteczko — 272.

Czermin, wie jezuicka — 185.

Czermiski Karol, starosta droho-
wyski — 198.

Czermiski Marcin, S. J. — 322,

323, 324.

Czerna z Nielepców Anna, kaszte-
lanowa owicimska — 181.

Czerniakowski Franc, S. J. — 59.

Czernichów, miasto — 97, 98.

Czernichów, misya kolegium war-
szawskiego — 184.

Czerniewicz Stanisaw, S. J. — 253,

256, 257, 258.

Czerniowce, rezydencya— 292, 313.

316.

Czerniszew, jenera-gubernator —
254, 255, 256, 257.

Czerny, ks. kanonik — 169.

Czesi,"^ naród — 117, 302, 316.

Czstochowa, miasto — 13, 97, 108.

Czeowski Iwon, S. J. — 286, 287,

322, 3:>3.

Czortów, dobra jezuickie — 234.

Czyhir Maciej, S. J. — 294.

Czyszczan Maciej, prezydent ape-
lacyi — 302.

Czy
'^
Jdrzej, S. J. — 271.

Czyewski Balcer, ks. kanonik ka-
liski — 170.

Czyewski Kazimierz, S. J. — 129,

131, 132.

D.

Dbrowski, S. J. — 101.

Dbrowski Jan Kanty, biskup su-

fragan poznaski — 287.

Dabski Stanisaw, biskup pocki —
180.

Dagda, misya — 215, 259.

Dalmac^^a, kraj — 117.

Dandini Hieronim, S. J. — 38.

Dania, kraj — 89, 108, 132, 133,

163, 328.

Danilowicz Jan, podskarbi koron-
ny — 85.

Daniowiczowa Marya, starocina
czerwonogrodzka — 85.

Daniowiczowa z Teczyskich Zo-

fia — 136.

Dannemayer Maciej, autor — 276.

Dauksza Wadysaw, S. J. — 159.

Dayia Jan Antoni, nunc^^usz—233.
Dayoust Ludwik Mikoaj, jenera

francuski — 267, 268.

Dawid Jerzy, S. J. — 117.

Dawigródek, miasteczko — 218.

Dbina, wie — 297.

Dbnica, wie — 72.

Dederko Jakób, biskup miski —
249, 266.

Delatyn, miasto — 220.

Dembiski Aleksander — 282.

Dembiski Eliasz — 282.
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Dembowski Antoni, biskup kujaw-
ski — 157.

Demel, burmistrz cieszyski— 315.

Denhoff, opat mogilski — 119.

Denhoff Teodor, podkomorzy — 41.

Derewna, misya — 204.

Dernalowicz Antoni, S. J. — 214.

Dernaowicz Franciszek, sdzia gro-

dzki — 214.

Desdames Wilhelm, ks. azarzy-
sta — 112.

Desi, S. J. — 145.

Deubling-er, mieszczanin toruski

—

129.

Deutschmeister, nazwa puku—282.

Devriscian Pawe, ks. ormiaski —
272.

Diger, S. J. — 92.

Diepenbrock Melchior, kardyna,
biskup wrocaAYski — 286.

Diertins Ignacy, S. J. — 134.

Dietrichstein z Potockich, ksina

—

295.

Dugocki Wadysaw, S. J.— 322.

323.

Dugosz Wojciech, S. J. — 179.

Dmowski Józef, S. J. — 322.

Dniepr, rzeka — 89, 108, 199, 201,

212, 220, 230, 231, 267.

Dobona, misya — 238.

Dobratycze, wie — 279.

Dobrodziejski (Gutteter) Jdrzej,
S. J. — 109, 139, 159.

Dobromi,( reforma Bazylian.)— 290
Dobrski Antoni, S. J. — 175.

Dochtorowicz Fabian, S. J. — 159.

Domagalski Jan, brat, S. J. — 205.

Domaradzki Józef, S. J. — 181.

Dominikanie, zakon — 12, 75, 86,

138, 162, 168, 201, 210, 213, 217,

373, 291, 293, 297, 298, 318.

Dorgowice, dobra jezuickie— 208.

DoregowscY, fundatorowie — 208,

226.

Doregowski Stanisaw, ks. — 85,

208.

Dorle Franciszek, kupiec — 230.

Dorohoj w Rumunii, misya — 317.

Dorohostajscy, szlachta — 48.

Dorohostajski Mikoaj, wojewoda
poocki — 17, 161.

Doroszenko Piotr, hetman koza-
cki 194.

Dorpat, kolegium— 24, 28, 162, 163,

164.

Draniewo, wie jezuicka — 227.

Drenocki Szczepan, S. J. — 19.

Drewicz, pukownik rosyjski— 204.

Drews Jan, S. J. — 151,

Drexeliu8, S. J. — 94.

Drezno, miasto — 123, 126, 128,

134, 142.

Drohiczyn, kolegium — 101, 227.

Drohobi, wie — 98.

Drohojowski Jan, biskup kujaw-
ski — 3.

Drohojowski Stanisaw — 73.

Drozdowicz Tomasz, brat, S. J. —
270

Drod, ks. proboszcz — 283.

Drugeth Jerzy, hr. de Hommonay —
165.

Drubicki Kasper, S. J. — 64, 65,

94, 151, 159.

Dubno, misya — 191, 211.

Duboj, misya — 217.

Dubowska, osada na Kaukazie —
269.

Dubrowin, tajny komisarz — 161.

Dubrowna, wie jezuicka— 20, 199,

Ducha w. szpital w Krakowie —
168.

Ducha w. szpital w Warszawie —
185.

Dugas Robert, jenera — 100, 168.

Dukszty, misya — 187, 188.

Dulski Jan, podskarbi koronny —
165.

Dumond, pose — 256.

Dunajec, rzeka — 284, 301.

Dunajewski Albin, kardyna — 302,

310.

Duczycy, naród — 163.

Dunikowka, folwark jezuicki—210.
Dunin ze Skrzynna Hieronim --

105.

Dunin Piotr, S. J. - 98.

Dunin Piotr Stanisaw, S. J. —
150.

Dunin Tomasz, S. J. — 147, 191.

Dunin Wawrzyniec, S. J. — 322.

Diisseldorf, miasto — 127.

Duval Teofila Mechtylda, ksieni —
278, 299, 300, 301.

Dwernicki Szczepan, pisarz gro-

dzki — 236.

Dweta, misya — 235.

Dworslci, profesor — 314.

Dworzyszcze, misya jezuicka —
159.

^

Dybkowski Stanisaw, S. J. — 221.

Dybowska Katarzyna — 183.

Dyktarska, obywatelka — 299.

Dymidów, wie — 195.

Dymitr Samozwaniec — 32, 33, 34,

35, 269.

Dynamunda, forteca koo Rygi, mi-

sya — 45, 162.

Dyneburg, kolegium—88, 164, 188,

214, 215, 216, 220, 268.
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Dziatkowicze, misva — 227.

Dziayscy — 89, ^209.

Dziayska Marya , wojewodzina
pomorska ~- 85.

Dziayski Jan, wojewoda chemi-
ski — 209.

Dziayski Kasper, rotmistrz —
179, 206.

Dziayski Mikoaj — 209.

Dziayski Stanisaw — 209.

Dziectielewicz, S. J. — 234.

Dziemorowice, wie — 315.

Dzieduszyccy — 305.

Dzieduszycka z Zamojskicti Ma-
ryanna, koniuszyna — 177.

Dzieduszycki Jerzy, starosta yda-
czowski — 123.

Dziedzice, miasto — 309.

Dziembrów, misya— 209, 210.

Dzierek, dworzanin — 19.

Dziergowski Mikoaj, prymas — 7.

Dziewakowski Hieronim, S. J. —
209.

Dzików, wie — 209, 297, 298.

Dziana, misya — 19.

Dzisnokita, "folwark kolegium mci-
sawskiego — 234.

Dziubiski, S. J. — 194, 195.

Dziurdziuy, dobra kolegium raw-
skiego — 202.

Dziusza Jdrzej, brat, S. J. — 98.

Dulfa w Persyi, misya — 148.

Dzwonkowski Ignacy — 282.

E.

Eberhard Franciszek, S. J. — 314,

316, 322.

Eberhardyna Krystyna , margra-
bianka brandenburska— 126, 128.

Ebersdorf, miasto — 102.

Eckhard Anzelm, S. J. — 323.

Eckstein Franciszek, malarz— 177.

Eczmiadzin, miasto w Armenii—53.

Eisenach, kapitan wojsk polskich—
282.

Eisenkolb, apostata — 316.

Ekimania, misya — 18, 161.

Elblg, misya — 2, 47, 72, 87, 207,

208.

Eleonora, arcyksieniczka austr. —
115, 119, 203.

Eiger Jerzy, S. J. — 95, 214.

Elizeusz, Kapucyn — 270.

Elanowski Tomasz, S. J. — 53, 94.

Elbietanki, zakon — 315.

d'Enghien, ksiae — 102, 103, 104,

105, 112.

Ernest, arcyksie — 14, 15, 29, 37.

JEZUICI W POLSCE.

Eryk XIV, król szwedzki — 25.

Erywan, misya — 148, 149.

Este Ferdynand, arcyksie — 276,

280, 282, 283, 284,^285,' 292, 294,

301, 303, 304.

Este Maksymilian, arcyksie —
281.

Estko Jan, brat, S. J. — 163.

Estko Kazimierz, S. J. — 323.

Estonia, kraj — 25, 45, 163.

Eufrat, rzeka — 52.

Eulenburg, minister pruski — 306.

Europa — 26, 33, 57, 74, 87, 116,

129, 148, 167, 258, 269, 306, 327.

Europa (Giejszyszki), wie jezui-

cka — 228.

Eytmin Hieronim, S. J. — 219.

F.

Fabiani Karol, S. J. — 150.

Fabrycy Piotr, S. J. — 13, 42, 56,

115.
"

Fabrycy Walenty, S. J. — 49, 51,

58," 94.

Fabrycy Wojciech, S. J. — 86.

Fagano, praat — 111.

Falk, podstaroci tylycki — 226.

Fantoni, sekretarz WadysawaIV—
80.

Faszczówka, misya jezuicka — 199,

200.

Faunt Wawrzyniec, S. J. — 42.

Fedrus, bajkopisarz rzymski— 152.

Feliski Zygmunt Szczsny, arcy-

biskup warszawski — 313.

Fenicki Stanisaw, S. J. — 94.

Ferdynand I, cesarz — 7, 8.

Ferdynand II, cesarz — 75, 77.

Ferdynand III, cesarz — 69, 101,

102.

Ferdynand I, cesarz austr. — 276,

292, 295.

Ferdynand IV, król Neapolu i Sy-
cylii — 264.

Ferrara, miasto — 274.

Feyt, ksidz — 26.

Ficek (Fitzek) Alojzy, ks. kanonik—
286, 308.

Fiedor Romanow, car — 23, 24, 45.

Fiedorowicz Micha, car — 45, 202.

Fiesole, miasto koo Florencyi —
326.

Filip Wilhelm, ksiae nejburski —
78, 113.

Filipecki Jdrzej, S. J. — 150, 251.

Filipowicz Jakób, S. J. — 150.

Filipowski Hieronim, ex-ksiadz —
165.
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Filonardi, nuncjusz — 71, 76.

Firlej, biskup przemj^ski — 65.

Firlej Jan, podskarbi — 39, 168.

Firlej Mikoaj, S. J. — 164.

Firlejowa z Teczyskich Agnie-
szka — 164, 168.

Fischhausen, misya — 225.

Fitzek Alojzy, kanonik —286,308.
Fiutowski, komisarz skarbowy —

284.

Fleming, minister saski — 133.

Fleming, pukownik — 122.

Foks, archidyakon krakowski— 66.

Foelker, S. J. — 163.

Foerster Jerzy, biskup wrocaw-
ski — 281, 291, 308.

Fontaineblau, paac — 127, 270.

Fook Jan, S. J. — 230.

de Forbin- Janson, biskup — 119.

Forner, S. J. — 163.

Fortis Alojzy, jenera S. J. — 277.

Fournier Marek, S. J. — 269.

Frczkiewicz Jan, dobrodziej— 199.

Franciszek I, cesarz — 273, 274,

276, 280, 284, 287, 289, 291, 292,

294, 313.

Franciszek de Hieronimo w. S. J.

—

303, 315.

Franciszek Karol, arcyksi—292.

Franciszkanie, zakon— 12, 82, 132,

138, 145, 146, 156, 168, 177, 317,

318.

Francuzi, naród — 103, 146, 261,

266, 267, 268, 269, 276, 291, 317.

Francya, kraj — 3, 15, 58, 81, 103,

120, 122, 127, 142, 146, 230, 243,

286, 287, 306, 309.

Frank Chrystian, predykant arya-
ski — 165.

Frank Józef, S. J. — 315.

Franken Krystyn, autor — 57.

Frankfurt, miasto — 3, 57, 126.

Frascati, willa — 81.

Fredro Aleksander, biskup prze-

myski — 216.

Freinberg, kolegium jezuickie pod
Linzem — 281.

Fridrich Alojzy, S. J. — 322.

Friese Jdrzej, S. J. — 10.

Frisius Filip, S. J. — 157.

Fryderyk I., król pruski — 225.

Fryderyk August II, król polski—
122, 123, 124, 125, 156, 157, 174,

206, 208, 209, 226, 315.

Fryderyk August III, król polski

—

123, 125, 132, 133, 134, 154.

Frydei-yk Joachim, elektor bran-
denburski — 223.

Fryderyk II, król pruski — 251,

252, 253, 254, 276.

Fryderyk Wilhelm III, król pru-
ski — 252.

Frykacz Adam, S. J. — 194, 195.

Fryld, misya — 225.

Fukier, ks. kanonik tarnowski —
301.

Fiirstenthal, misya — 277.

Fiirstenwerder (Firtz), misya -
207, 208.

G.

Gadowski Józef, S. J. — 319.

Gajewski Antoni, ks. proboszcz —
297.

Galicya, kraj — 144, 188, 243, 250,

273, 274, 275, 276, 277, 278, 279,

280, 284, 285, 287, 289, 290, 292,

293, 294, 295, 296, 302, 203, 306,

307, 311, 312, 313, 314, 322, 323,

328.

Galiski Stanisaw, S. J. — 188.

Gaacz, miasto w Rumunii — 317.

Gaczyski Jan, ks. dziekan— 170.

Gaecki Antoni, biskup — 309,

310.

Ganda, w Persyi, misya — 148.

Ganter Bernard , Benedyktyn —
297.

Garampi Józef, nuncyusz — 244,

247, 254.

Garczyski, fundator — 229.

de la Gardle Pontus, jenera szwe-
dzki — 26, 100.

Garibaldi — 305.

Gatczyn, paac carski — 261.

Gautsch, baron, minister — 312.

Gawroski Andrzej, ex-Jezuita, bi-

skup krakowski — 151, 249.

Gawroski Stanisaw, S. J. — 56,

57, 159.

Gdask, kolegium (na Schotlandzie)

i misya — 2, 15, 16, 20, 28, 42,

45, 47, 72, 87, 88, 89, 128, 132,

134, 173, 174, 175, 178, 180, 184,

225, 252.

Gbicka z Krasiskich Katarzyna,
kasztelanowa pocka — 229.

Gbicki Jan, kasztelan nakielski—
229.

Gbicki Piotr, biskup — 31, 49,

68, 79.

Gbicki Stefan, kasztelan pocki —
229.

Gedroi Melchior, biskup mudzki—
24, 89, 95, 196.

Gedroiciowa, dobrodziejka — 218.

Gembicki Wawrzyniec, prymas —
170, 190.
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Gemlice, misya — 173, 174, 175,

Genewa, miasto — 3, 123.

Gengel Jerzy, S. J.— 151, 177, 181.

Genteilet Innocenty, pisarz — 57.

Georgia, kraj i misya — 264.

Gerajeszti w Rumunii, misya —
317.

Gerard Teodoryk, S. J. — 7.

German, radca szkolny — 812.

Germana w. opactwo — 113, 114.

Gert Reinhold, S. J. — 134, 137.

Gettej, profesor uniw. wil. — 265.

Giebutowska Wiktorya — 294.

Giejszyszki, misya — 228.

Giese Marcin, mieszczanin Rygi —
162.

Giniat Stanisaw, S. J. — 210.

Ginkiewicz Micha, S. J. — 172.

Gizel Innocenty, rektor akademii
kijowskiej — 222.

Giycka, dobrodziejka — 191.

Glasenapp Kazimierz, starocic no-

woszczeciski — 207.

Gleisdorf, w Styryi, nowicyat — 280.

Glinka Adam, S. J. — 234.

Glower, mieszczanin lwowski— 141,

177.

Gboka, wie Jezuitów jarosaw-
skich — 216.

Gogów, miasto — 159.

Gowacki Maurycy, S. J. - 298.

Gowacki Micha, ks. — 283.

Gowiec Maksymilian, S. J. — 231.

Gowiski Samuel, sufragan lwow-
ski - 140, 143, 178, 250, 304.

Gniazdowski, sufragan gnienie-
ski — 170.

Gniew (Mew), miasteczko — 288.

Gniezno, miasto — 169, 170, 288,

307.

Gniski Jan Chryzostom, biskup
kamieniecki — 195.

Gnoiska z Uniechowskich Kon-
stancya — 234.

Gnoiski Kazimierz — 234.

Godebska z Piaseckich Elbieta,
choryna piska — 238.

Godebski Marcin, S. J. — 218, 238.

GodÓAY, misya — 167, 169.

Godunow Borys, car — 34.

Goess Piotr, hr. kanclerz nadwor-
ny — 276.

Golcowa, misya — 277.

Goldynga, misya — 230.

Golian Zygmunt, ks. — 309, 323.

Golicyn Aleksander, ksiae, mini-
ster rosyjski— 117, 268,' 271, 272.

Goliniusz Bazvli, S. J. — 59, 60.

Gob, wie — 84, 182.

Gobek Piotr, S. J. — 311.

Goaszewski Antoni, biskup prze-
myski — 204, 277, 284, 294, 297.

Gobia, nazwa ulicy w Pozna-
niu — 160.

Gobowicz Piotr, brat, S. J. — 97.

Goluchowska Marya, podkomorzy-
na — 233.

Gouchowski Agenor, hr. guberna-
tor Galicyi - 286, 289, 304, 310.

Goyski Bernard, S. J. — 28, 29,

41, 164, 165, 182.

Gomoliski Stanisaw, biskup —
189, 192.

Gonzales Tyrsus, jenera S. J. —
123, 137.

Good Wilhelm, S. J. — 26.

Góra, wie jezuicka — 235.

Gorajski Piotr — 38, 39, 40.

Gorajski Zbigniew, kasztelan chem-
ski — 73, 74.

Górka Andrzej — 12.

Górka Stanisaw — 12.

Górki wielkie, wie — 315.

Górkowie, rodzina — 3, 13.

Górski, kanonik wileski — 158.

Górski Jakób, ks. prof. akademii
krakowskiej — 54.

Górski Szymon, S. J. — 42.

Góry tarnowskie, miasto na l-
sku — 286, 387.

Gorzewski Kazimierz, S. J. — 98.

Gociecki, S. J. — 147.

Gosiewska z Konopackich Magda-
lena — 188.

Gosiewski — 36, 89, 101.

Gosiewski Aleksander, wojewoda
smoleski — 201, 214, 220.

Gosiewski Wincenty, hetman p.l.

—

188.

Goslar Juliusz — 283.

Golicki Wawrzyniec, biskup prze-

myski — 14, 56, 179.

Gostomski Hieronim, wojewoda po-

znaski — 40, 89, 164, 165, 185,

206.

Gostomski Jan, starosta waecki —
183, 185, 206.

Gostomski Tomasz, S. J. — 183.

Gostkowski Jan, S. J. — 148.

Gostowski Wawrzyniec, S. J. —
225.

Gotlieb Donat, autor — 57.

Graben Marek, S. J. — 188.

Graben Wojciech, S. J. - 113, 114,

188.

Grabowska Olimpia — 303.

Grabowski Mikoaj, ks. — 44.

Grabowski Maciej, podskarbi w.

k. - 184.

Grac, w Styryi, kolegium - 280, 281.
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Gradowski Marcin, ks. proboszcz —
212, 213.

Grajewski Antoni, S. J. — 145.

Grassi Jan, S. J. — 264.

Grecy, narórl — 52, 53, 147.

Grecya, kraj — 147.

Greidlowie, uczniowie jezuiccy —
291.

Grenobla, miasto — 57.

Gretser Jakób, S. J. — 57, 58.

Grimaldi, nuncyusz — 139.

Grimaldi, pose — 256.

Grocholska z Baworowskich Ma-
rya, hrabina — 299.

Grocholski Antoni, S. J. — 300.

Grochowska Elbieta — 172.

Grochowski Achacy, biskup — 183.

Grochowski Tobiasz — 172.

Groddek, profesor uniwersytetu wi-

leskiego — 265.

Grodno, kolegium — 23, 28, 71,

81, 88, 98, 125, 151, 209, 210.

Grodzicki Stanisaw, S. J. — 34,

38, 42, 157, 159, 164, 176.

Grodziec, wie pod Cieszynem —
315.

Grodziecki Melchior, bl. S. J. —
315.

Grodzisko, wzgórze miejskie w Ja-

rosawiu — 13.

Grodzisko, miasto — 287, 288.

Grodzka, nazwa ulicy w Krako-
wie — 62, 65, 311.

von Grofben, szlachcic pruski —
223.

Gromadzki Aleksander, S. J.—323.
Gi-omnik, wie — 282,

Grothusen Arnold, ochmistrz Zy-
gmunta III, — 26, 29.

Grothusowa, pani — 233.

Grotkowice, wie — 299.

Grotówka, folwark jezuicki — 205.

Grotz Jerzy, kleryk, S. J. — 267.

Gruber Gabryel, jenera S. J. —
268, 259, 260, 261, 262, 263, 264,

265, 266.

Grudzidz, kolegium—208, 209, 252.

Grudziecki, rotmistrz — 148.

Grudziska Konstancya, starocina
ujska — 207.

Grudziski Zygmunt , wojewoda
rawski — 38.

Gruewski Jan, S. J. — 49, 51.

Gryczyni Maciej, S. J. — 204.

Grygier Micha, S. J. — 240.

Grzegorz XIII, papie— 14, 16, 18,

19, 22, 23, 24, 25, 26, 83, 117, 146,

155, 158, 162.

Grzegorz XIV, papie — 170.

Grzegorz XV, papie — 50, 75.

Grzegorz XVI, papie — 301.

Grzymutowski Krzysztof, pose do
Moskwy — 199.

Grzymutowskie pakta — 118.

Grzybowski, mistrz akademii kra-
kowskiej — 66.

Grzybowski Franciszek, kasztelan
inowrocawski — 137.

Guarini Ignacy, S. J. — 127, 134.

Gtildenstern, starosta sztumski —
73, 74.

Guzów, wie — 168.

Gurahumora, rezydencya—277, 278.

Gurowski — 175.

Gurowski Rafa, kasztelan przem-
cki — 244, 246, 247.

Gurowski Melchior, starosta wae-
cki - 207.

Gurowski Wadysaw, marszaek
litewski — 244"^ 246.

Gurowski Wadysaw, S. J. — 209.

Gustaw Adolf, król — 25, 26, 45,

77, 163, 164, 179, 262.

Gutbort, mieszczanin toruski —
131.

Gutkowski Marceli, biskup podla-

ski — 279.

Gutteter, S. J. (zob. Dobrodziejski).

H.

Haase, superintendent — 315.

Habelsberger Feliks, brat, S. J. —
295.

Habeni Franciszek, S J. — 305,

317, 718.

Habsburgowie — 79, 102, 103, 280,

289.

Hacki Jan Franciszek, S. J. — 116,

151.

Kaczyski Pawe, S. J. — 150.

Haft, mieszczanin toruski — 131.

Hagen Emeryk, baron — 126.

Hagen Wilhelm, baron — 126.

Hahn, jeneralny superintendent —
287.

Hajderer, starosta ókiewski—279.

Hajnau, nazwa puku — 282.

Halicz, miasto — 53.

Halil, basza — 193, 194.

Hamburg, miasto — 3.

Hannenberg Godfryd, S. J. — 128,

151.

Hannibal, nuncyusz — 23.

Haraburda, sekretarz — 21.

Haraburda Hieronim, S. J. —
272.

Haraszko, pukownik — 211.

Harder Micha, S, J.-286, 287, 308.
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Harpe, jenera rosyjski — 268.

Harwise, mieszczanin toruski —
131.

Hasenmiiller Eliasz, autor — 57.

Hatzfeld, jenera austryacki — 102.

Hauer, baron, gubernator — 274.

Haus, mieszczanin toruski — 131.

Hawrylowicz Piotr, S. J.—822, 323.

Hazowie, familia — 106.

Heckel Jerzy, autor — 57.

Heilsberg-, misya — 9, 57, 156.

Heintz Franciszek, S. J. ~ 150.

Heczyski Fugeniusz, S. J.— 323.

Herapel, S. J. - 224.

Henclowa Zofia, dobrodziejka —
175, 176.

Henning Adam, S. J. — 69, 107.

Henry Idzi, S. J. — 269, 272.

Henryk Walezy, król — 12.

Hepner Urban, S. J. — 164.

Herbest Benedykt, S. J. — 32, 42,

159, 175, 176.

Herburt Szczsny — 88, 39.

Herburt Walenty, biskup przemy-
ski — 13, 198

Hermani Jan, S. J. — 112.

Hermanowski Walenty, S. J — 221.

Hertel, mieszczanin toruski— 131.

Herzog Robert, biskup wrocaw-
ski — 309, 315.

Hetmaska, nazwa ulicy we Lwo-
wie — 321.

Heyder Dawid, kupiec toruski —
129, 131.

Hlebowiczówna Izabela — 228.

Hliboka, wie bukowiska — 314.

Hlebowiczowie, szlachta — 48.

Hildegarda w. — 62.

Hincza Marciu, S. J. — 66, 67, 91,

94, 160, 179, 181.

Hinclenberg, mieszczanin — 156.

Hiszpania, kraj — 30, 243.

Hoczew — 203.

Hodowica, wie — 279.

Hoffman Jan, S. J. — 208.

Hohenzollern Karol, biskup koad-
jutor chemiski — 252.

Holandya, kraj — 89, 116, 127.

Hoowacze, wo jezuicka — 210.

Hoowczyscy, szlachta — 48.

Hoownia Jerzy, chory nowogro-
dzki — 212.

Houbowicz Józef Wiktor, S. J. —
290, 322, 323, 324.

Homel, miasto — 98.

Homer — 152.

Homonna, miasteczko wgierskie

—

165, 294.

de THopital, marszakowa — 114.

Horacy, poeta — 95.

Horbaczewicze, dobra jezuickie -
213.

Horain Aleksander, biskup — 189.

Horain, podwojewodzic wileski —
175.

Horlesti w Rumunii, misya — 317.

Horodecki Jan, S. J. — 187.

Horodek, misya — 99, 217, 234.

Horodenka, miasto — 53.

Horostow, dobra Jezuitów grodzie-
skich — 209.

Horoana, wie — 282.

Hortyski Feliks, S. J. — 323.

Horwatowa Gabryela, marszakowa
rzeczycka — 231.

Horzak Alojzy, S. J. — 309.

Hostovinus Baltazar, S. J. — 9, 10.

Howerbek, Prusak — 105.

Hozyusz, kardyna, biskup warmi-
ski — 4, 9, 10, 25, 154, 155, 161,

169, 208.

Hradec styryjski (Graz) — 19, 102.

Hra, Hrazin, dwie wsi kolegium
mcisawskiego — 234.

Hrebnicki Floryan, arcybiskup po-

ocki — 102.'

Hruszatyce, majtek jezuicki — 198.

Huber Jan, S. J.' — 42.

Hubin, dobra jezuickie — 191.

Hulewicz Jan, fundator — 191.

Hulewiczowie, szlachta — 48.

Hiilseman, luteranin — 73.

Humaszczyzna — 193.

Hunianan Wartan, arcyb. lwów.
orm. — 54.

Husejn, szach — 148.

Husi w Rumunii, misya — 317.

Hylzen Jan August, starosta bra-
sawski — 215.

Hylzen Jerzy Konstanty, starosta
marienhauski — 215.

I.

Ignacy Lojola w. — 4, 5, 6, 7,

59, 188.

Iliada, poemat — 152.

llimsk , w gubernii irkuckiej —
270.

Ilice (Lince), misj^a — 201.

Ilinicz Jan, . J. — 234.

Iliniczowa, dobrodziejka — 234.

Iliski Janusz — 301.

Iliski Józef August, graf, sena-
tor — 240, 262, 265, 268, 278,

292, 301.

Ilnicz, pose do Persyi — 148.

Iowiecki Jan, fundator — 168.

Ilukszta, kolegium — 234, 235.



342 —

Indiag-Tiez,^ ksi hiszpaski, ex-

Jezuita — 258.

Indiyca, wie, misya — 215.

Indye, kraj - 17, 258, 264.

Ines Wojciech, S. J. — 95, 151.

Inflanty — 2, 17, 18, 19, 20, 21,

22, 23, 24, 25, 42, 45, 46, 89, 155,

157, 159, 162, 163, 259.

Inflanty polskie — 164, 214, 215,

230.

Inflanty szwedzkie — 164.

Ingolstad, miasto — 57, 58.

Innocenty IX, papie — 185.

Innocenty X, papie — 80, 82, 84,

89, 174.

Innocenty XI, papie — 116, 117,

119.

Innocenty XII, papie — 119, 122,

177.

Innsbruk , dwa kolegia — 281,

285, 289, 309.

Instrucie (Insterburg), miasto —
226.

Irkuck, misya — 269, 270.

Irlandya, kraj — 284.

Isakowicz Izak, arcybiskup ormia-
ski — 311.

Islocz, rzeka — 172.

L'Isola, baron — 103, 105.

Ispahan, w Persyi, misya — 148.

des Issarts, margrabia, pose fran-

cuski — 145.

Istrya, kraj — 117.

Iwan Grony, car — 18, 19, 20, 22,

24, 25, 33, 116, 117, 155.

Iwicki Ignacy, S. J. — 323.

Izajkowski Dolmat Franciszek, bi-

skup smoleski — 202, 209.

J.

Jabonów, miasteczko w Galicyi, mi-

sya — 277.

Jabonowo, wie i misya kolegium
grudzidzkiego — 208, 209.

Jabonowska z Broniszów Dorota

—

. 229.

Jabonowska Marya — 233.

Jabonowski Aleksander , owczy
koronny — 177.

Jabonowski Stan., hetman w. k.

—

116, 120, 146, 177, 212, 229, 320.

Jachnowicz Jan, S. J. — 94, 95.

Jackowski Henryk, S. J. — 290,

293, 295, 298, 306, 310, 311, 312,

317, 322, 323, 324.

Jacobini Ludwik, nuncyusz — 295.

Jacobs Piotr, S. J. — 281, 291, 322.

Jacuet Dominik, biskup jasski —
318.

Jczyski Rafa, S. J. — 95, 204.

Jadowski Kasper, S. J. — 167.

Jadwiga, królowa polska — 164.

Jagiellonka Anna, królowa — 19.

Jagiellonka Katarzyna — 25, 155.

Jagiellonowie — 28, 37.

Jagielski Bartomiej, ks. proboszcz
brzozowski — 294.

Jagieo, król — 2, 25, 55, 107, 119,

326.

Jagua August, S. J. — 202.

Jahn Jan, autor — 275.

Jahrke, kupiec toruski — 129.

Jakób z Ucia, ks., mistrz akade
mii krakowskiej — 60, 63.

Jakobeny, misya — 277, 278.

Jakubiski Micha, S. J. — 296.

Jakuck, miasto — 270.

Jaowscy, szlachta — 197.

Jaowski Jan, S. J. — 201, 202.

Jam Zapolski, wie pograniczna —
20, 21, 22.

Jan z Czarnkowa, S. J. — 176.

Jan Kazimierz, król — 54, 75, 76,

77, 78, 79, 80, 97, 101, 102, 103,

104, 108, 109, 112, 113, 114, 135,

137, 141, 154, 168, 170, 177, 180,

183, 188, 202, 203, 204. 208, 210,

213, 219, 229, 232, 270, 320.

Jan z Schauenburga, ex-Francisz-
kauin — 225.

Janczewski Wojciech, S. J. — 205.

Janiczak, ks. — 283.

Janido (Janidowski) Jakób, ks. —
56, 59.

Janik Franciszek, S. J. — 308.

Janiszewski Antoni, S. J. — 150,

151.

Janiszki, misya — 159.

Jankiewicz, akademik — 142.

Janocha, wódz chopów — 282.

Janów, miasteczko nad Bugiem —
189, 194.

Janów poleski, misya—99, 217, 218.

Janowicz, proboszcz gdaski— 174.

Jansenici, sekta — 151.

Janta, mandataryusz — 283.

Januszewice, wie jezuicka — 13.

Japonia, kraj — 17, 89, 180.

Jarmoliscy, szlachta — 48.

Jarosaw, dwa kolegia — 13, 14,

28, 36, 39, 41, 57, 58, 71, 58, 71,

89, 91, 92, 124,125,146, 159, 160,

176, 198, 211, 216, 251, 271, 277,

294, 313.

Jasiski, tumacz — 19.

Jassy, misya i seminaryum — 14,

145, 290; 317, 318.
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Jastkowski Józef, S. J. — 288.

Jastkowski Mikoaj, S. J. — 189.

Jastrzbia, wie — 282.

Jaweyny, misya — 230.

Jaworów, miasto — 118.

Le Jay (Jajus), S. J. — 9.

Jazowiec, miasteczko — 53.

Jazowiecki Hieronim, wojewoda
podolski — 175, 192.

Jazowiecki Mikoaj — 164, 192.

Jedel Gabryel, S. J. — 300.

Jelec Ignacy, S. J. — 89, 218, 219.

Jelecki Dymitr, knia — 21, 22.

Jeleniewicz Wacaw, S. J. — 98.

Jelena, wie — 181.

Jelski ukasz, rotmistrz — 217.

Jelski Mikoaj, stolnik piski—217.

Jemiakowski, S. J. — 196.

Jerzmanowski, pose — 247.

Jerzy III, elektor saski — 122.

Jerzy IV, elektor saski — 122.

Jesmanowa, dobrodziejka — 213.

Jeewo, wie kolegium lubelskie-

go — 167.

Johannesberg, wie — 123.

Jordanów, misya — 180, 181.

Josephsthal koo Odessy,misya— 260.

Jozafat w., arcybiskup — 50, 51,

108, 204.

Józef W. — 307, 309, 310, 312.

Józef II, cesarz — 250, 256, 258,

276, 284.

Judycki Mateusz, archidyakon po-

morski — 84.

Juliusz III, papie — 55, 111.

Jugowski Jan, ks, oficya pomor-
ski — 174.

Jung Adryan, S. J. — 42.

Juraha Jan, S. J. — 140.

Jurazyszcze, wie kolegium dyne-
burskiego — 214.

Jurków, wie — 306.

Jurkowski Stanisaw, S. J. — 69.

Jurowicze, rezydencya — 230, 231.

Jutroszyn, misya — 232.

K.

Kachriman, basza — 194.

Kcki, jenera artyleryi — 116.

Kaczyka, wie bukowiska — 314.

Kadzy, misya — 234.

Kaffa, miasto — 146, 264.

Kalikst, wadyka poocki — 161.

Kalinówka, wie — 218.

Kalinowscy, rodzina — 195.

Kalinowski Marcin, hetman — 98.

Kalinowski Adam, starosta Win-
nicki 201, 220.

Kalinowski Antoni, podczaszy hali-

cki — 236.

Kalinowslci Wacaw Aleksander,
starosta kamieniecki — 192, 193.

Kalisz, kolegium — 23, 24, 28, 39,

42, 57, 92, 147, 169, 170, 171.

Kalnik, wie — 211.

Kalwini, sekta — 11, 73.

Kamucy, naród - 125, 221, 228
Kamie, wie kolegium sandomir-

skiego — 185, 186.

Kamienica, rzeka — 301, 302.

Kamieniec podolski, kolegium —
842, 53, 86, 9, 101, 114, 123, 145,

147, 149, 178, 192, 193, 194, 195,

211, 220.

Kamieski Józef, S. J. — 260.

Kamieski Floryan, S. J. — 236.

Kamieski Tomasz, S. J. —236, 270.

Kaminka koo Saratowa, misya —
269.

Kamiski, szlachcic — 282.

Kamionka strumiowa , misya —
277, 279.

Kamionna, misya — 182.

Kaniów, misya — 212.

Kanizyusz Piotr, b. S. J. — 7, 8,

9, 275.

Kanon Jdrzej, S. J. — 95.

Kanonicy (Augustyanie), zakon —
238, 285.

Kaski Józef, emisaryusz — 283.

Kanty Jan, w. — 61, 267.

Kapaun Leon, S. J. — 322.

Kapucyni, zakon — 147, 148, 204,

231.

Kapucinów, wie jezuicka — 192.

Kapuciski Józef — 302.

Kara Mustafa, wezyr — 194.

Kareu Franciszek, jenera S. J. —
257, 260, 261, 262, 263.

Karguliska, osada na Kaukazie

—

269.

Karlsberg, misya — 277.

Karmania (Kerman), prowincya per-

ska — 147.

Karmelici, zakon — 53, 78, 82, 147,

196, 284.

Karmelitanki bose, zakon — 309.

Karnkowski Micha, starosta wy-
szogrodzki — 200.

Karnkowski Stanisaw, pi-ymas —
24, 169.

Karol II, król hiszpaski — 119.

Karol VI, cesarz — 126, 133.

Karol, ksi lotaryski— 114, 115.

Karol, ksiae sudermaski — 19,

26, 27. 45, 75.

Karol X'll, król szwedzki — 123,

124, 145, 160, 172.
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Karol Ferdynand, syn Zygmunta
III, biskup - 76, 81, 115, 183,

187, 200.

Karol Filip, ksi najburski—235.
Karol Gustaw, król szwedzki— 99,

102, 103, 106, 114.

Karola Ludwika, ulica we Lwo-
wie — 321.

Karpiski Franciszek, poeta — 142.

Karnicki Krzysztof, kanonik— 165.

Kartte Franciszek, S. J. — 308.

Karwacki Tomasz, S. J. — 222.

Karwath Seweryn, S. J. — 150.

Karwina, rezydencya — 318.

Kasickaja (Brabant) koo Sarato-
towa, misya — 269.

Kasper z Czarnkowa, S. J. — 24.

Kaspijskie morze — 269.

Kaszubi, lud — 206.

Kaszycowa, dobrodziejka — 213.

Katarzyna II, carowa — 9, 15, 25,

121, 152, 216, 253, 254, 255, 256,

257, 259, 269.

Katarzynki, zakon — 156.

Katharinstadt, koo Saratowa, mi-
sya — 269.

Kattenbring Józef, S. J.—152, 254.

Kaukaz, kraj i misya — 264, 269,

272.

Kautny Franciszek, S. J. — 323.

Kawecka z Drubackich Katarzy-
na — 195.

Kawecka, podczaszyna wikomier-
ska — 187.

Kawecki Jdrzej, S. J. — 187.

Kawecki Franciszek, skarbnik po-

dolski — 195.

Kawecki Micha, S. J. — 283, 300.

Kawczyski Jdrzej, S. J. — 99,

213, 270.

Kazanowscy, szlachta — 65.'

Kazimiei'z w. — 187, 204.

Kamierz, przedmiecie w Krako-
wie — 68, 309.

Kaznów, misya — 241.

Kpiscy, szlachta — 282.

Keszycki Jan Nepomucen, hr. —
306.

Kettler Ferdynand, ksiae kur-
landzki — 230.

Kettler Fryderyk, ksiae kurlandz-
ki — 230.

Kettler Gotard, ksiae kurlandz-
ki — 229.

Kettler Jakób Kazimierz, ksi
kurlandzki — 100.

Kiansi, miejscowo w Chinach—89.

Kiciski Jan, S. J. — 302.

Kiejdany, (Missio Cajodunensis) —
10, 99, 221, 222.

Kiejnowski Franciszek, S. J.— 279,
292.

Kiejnowski Wadysaw, S. J. —
283.

Kielce, miasto — 59.

Kiebasin, misya — 209.

Kieczewo, wie kolegium pozna-
skiego 12

Kiepsz Micha', S. J. — 152.

Kiernoycki Hieronim, podczaszy
rzeczycki — 199.

Kiernoycki Marcin, S. J. — 145,

147, 195.

Kierski Ignacy, ks. kanclerz prze-
myski — 198.

Kierski Józef, biskup przemyski

—

251.

Kiernicki Atanazy, S. J. — 150.

Kijów, kolegium—49, 53, 70, 86, 89,

97, 109, 117, 101, 118, 158, 189,

190, 212, 222, 237.

Kiresk, osada sybirska — 270.

Kirkorowie, szlachta — 234.

Kisiel Adam, podkomorzy czerni-

chowski — 71.

Kisielewska, dobrodziejka — 301.

Kislar, miasto na Kaukazie — 269.

Kilicki Mikoaj, ks. — 176.

Kiszka Piotrowicz Mikoaj, woje-
woda podlaski — 11.

Kiszka Stanisaw, biskup mudzki
196.

Kiszpork (Christburg) misya— 156.

Kitajgród, misya — 193, 195.

Kiwei-owa Horka — 21.

Kizikowski, Bazylianin — 125.

Kage Tomasz, . J. - 73, 94, 157,

224.

Klaryski, zakon — 72, 165, 288.

Kecko, miasto — 11.

Klein-Liebenthal koo Odessy, mi-

sya — 269.

Klein Piotr, S. J. — 308.

Kleinitzke Godfryd, S. J. — 287,

308.

Klemens VIII, papie — 30, 32, 33,

34, 51, 141, 147, 162, 243.

Klemens X, papie — 114, 115.

Klemens Xl, papie — 125, 126,

127 232.

Klemens XII, papie — 140, 217.

Klemens XIV, papie — 150, 156,

175, 180, 200, 222, 243, 244, 251,

253, 269, 272, 327.

Kleparz, przedmiecie w Krako-
wie — 68.

Klewa, miasteczko — 191.

Klimesch, burmistrz — 313.

Klinkowstroem Maksymilian, S. J.

287.
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Klonowicz Sebastyan, poeta — 57,

168.

Klossman, rezydent toruski —
131.

Kodawa, miasto — 99.

Kokocki Adam, sufragan brze-

ski — 250.

Kokocki Hieronim, S. J. — 235.

Kokocki Kazimierz, gubernator
sucki - 235.

Kmicic Mikoaj, S. J. — 95.

Kmietowicz Leopold, ks. — 283.

Kmita — 18.

Knapski Grzegorz, S. J. — 94, 95.

Kniahynin, misya — 210, 212.

Kniania Franciszek, S. J. — 152.

Kniski Hieronim, S. J. — 199.

Knvszvn, miasto — 14.

Kobelia, misya — 182, 184.

Kobry, misva kolegium uckie-
go"— 191.

"

Kobyecki Stanisaw, S. J. — 323,

324.

Kock, wie jezuicka — 145.

Kochanowski, burmistrz—313, 314.

Kochaski Adam, S. J. — 116, 118,

151.

Kochawina, wie — 311.

Kocma, misya — 277, 278.

Koczanowicz, ks. praat — 282.

Koczubey, hr. kanclerz — 263.

Kode, misya — 204, 205.

Koestling Krzysztof, lv3. — 226.

Kogler Jakób,'^S. J. — 126, 127.

Kognowicki Kazimierz, S. J. —
322, 323.

Kohlmann Antoni, S. J. — 322.

Kohlsdorfer Maksymilian, S. J. —
323.

Kohn Teodor, arcybiskup oomu-
niecki — 316.

Kojaowicz Kazimierz, S. J. — 94,

157, 159, 221.

Kojaowicz Piotr — 221.

Kojaowicz Wojciech, S. J. — 94,

151, 221.

Kojaowicze, szlachta — 89.

Kokanin, wie jezuicka — 170.

Kolbierzyski Teofan, Bazylianin —
125.

Kolemkowicz Jan, S. J. — 192.

Kolenda, metropolita — 108.

Kolinek Fryderyk, S. J. — 302.

Kolonia, miasto — 127.

Kolonia, przedmiecie Nowego S-
cza — 318, 319.

Koloszwar, kolegium — 23, 28.

Koo, miasto — 99.

Koomyja, rezydencya — 311.

Koloemski Adam, S. J. — 197.

JEZUICI W POLSCE.

Koltów, wie — 293.

Komarnicka Anna, dobrodziejka—
164.

Komeniusz Jan Amos, pedagog —
106.

Komorowski Mikoaj — 164.

Komorze, wie — 209.

Konarski Adam, biskup — 12.

Konarski Jan, biskup — 54.

Konarski Stanisaw, Pijar — 140,

141.

Konaryusz Jan, S. J. — 12, 42, 159,

178, 185
Konaszewicz, hetman kozacki —

44, 49.

Kondeusz, ksi — 104, 112.

Konfederaci dzikowscy — 133, 160.

Konfederaci litewscy — 238.

Konfederacya barska — 100, 101,

146, 167, 169, 190, 203, 206, 212,

227, 240, 270.

Konfederacya jeneralna— 108, 113.

Konfederacya krakowska — 38.

Konfederacya pokucka — 239.

Konfederacya szlachecka — 106.

Konfederacya warszawska — 14.

Konfederacya wojskowa— 101, 104,

105, 123.

Kongregacye jeneralne Jezuitów —
5, 75, 83, 92, 137, 257, 258, 260,

262, 263, 265, 272, 274.

Kongregacye prowincyalne Jezui-
tów — 55, 57, 71, 85, 91, 93, 104,

109, 111, 115, 136, 149, 165. 183,

272, 317.

Kongregacye mar^ askie— 6, 12, 14,

76, 77, 92, 117,"l44,153, 154, 156,

166, 168, 177, 183, 276, 292, 296,

302, 305, 311, 313, 314, 315, 316,

319, 320.

Koniecpol, misya — 86, 89, 232.

Koniecpolska z Rzewuskich Elbie-
ta, wojewodzina — 232.

Koniecpolska Zofia, hetmanowa —
85.

Koniecpolski Jan Aleksander, ko-
niuszy w. k. — 232, 239.

Koniecpolski Stanisaw, hetman w.
k. —75, 76, 85, 86, 89, 101, 205,

230, 232,

Konin, miasto — 209.

Koniski Andrzej, S. J. — 49.

Kononowicz Maciej, S. J. — 216.

Konopacki — 75.

Konopczyna z Grocholskich Stefa-

nia —'278.

Konopkowie — 299.

Konotop, misya — 222.

Konstancya, arcyksieniczka — 37,

38.
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Konstant,y, wielki ksi — 260.

Konstantynopol, misya — 123. 146,

147, 149, 264.

Konstantynów — 98.

Konstantynowicz Augustyn, pisarz

grodzki — 234.

Kope Jan Karol, kasztelan tro-

cki — 218.

Kope Micha, starosta oszmia-
ski — 187.

Kopeczyce, misya — 192, 195.

Kopestyski Jan, S. J. — 100.

Kopestyski, wadyka przemyski—
33.

Kopp Jerzy, kardyna biskup wro-
cawski — 309,^315, 318.

Koppens Romuald, S. J. — 323.

Korcz, ks. proboszcz — 174.

Korczyn — 38, 185.

Korczyski Micha, biskup prze-

myski — 284, 298.

Kormanicka Anna, starocina—^166.

Korniakt Konstanty, kupiec (Gre-

czyn) — 176.

Korsak Jan Mikoaj, S. J. — 158,

235, 237, 264.

Koryciski Andrzej — 166.

Koryciski Krzysztof — 166.

Koryciski Mikoaj — 166.

Koryciski Stefan, kanclerz w. k.

—

166.

Korycki Micha, S. J. — 152, 258.

Korycki Piotr, dobrodziej — 191.

Korzec, miasteczko — 211.

Korzenna, wie — 282.

Kos Józef, wojewoda inflancki —
126, 127.

Kocian, miasto — 287.

Kocielecki ukasz, biskup pozna-
ski — 13.

Kocieniewicze, misya — 159.

Kociuszko Ludwik — 204.

Kociiiszko Tadeusz — 204.

Kosiarski Jan, S. J. — 298.

Kosiski Stanisaw, S. J. — 101,

164.

Kosman Jan, ks. — 319.

Kosobucki Stanisaw, starosta gro-
dzieski — 209.

Kosowa z Wolffów Marya — 209.

Kossakowscy — 197.

Kossakowska Zofia — 238.

Kossakowski Adam, S. J. — 304.

Kossakowski Jan Nepomucen, bi-

skup wileiiski — 189.

Kossów, misya — 277.

Kostanecki Pawe, S. J. — 146.

Kosterkiewicz, kupiec — 302.

Kostka Pawe — 156.

Kostka Piotr, biskup — 178.

Kostka Stanisaw w., S. J. — 79,

115, 156, 157, 168, 169, 177, 183,

194, 197, 207, 221, 303, 311.

Kostka Stemberg Jan, wojewoda
sandomierski — 13.

Kostczyna Anna — 13.

Kostczyna Stemberg Zofia — 198.

Kostnic Adam, kalwin — 165.

Koszczyc Micha, pisarz ziemski—
187, 237,

Koszowicz Walenty, brat S. J.—98.

Kotarska Maryanna — 231.

Kotarski Karol, dziedzic — 283.

Kotra, mis,ya — 209, 210.

Kowalski Fabrycy Piotr, S. J.— 94.

Kowalski Fabrycy Groza Walenty,
S. J. — 94, 157, 186, 189.

KoAvel, misya — 189, 191,

Kownacki Maciej, S. J. — 221.

Kownata (Caunata) misva — 215.

Kowno, kolegium - 98, 188, 196,

221, 222.

Kowroz, majtek jezuicki — 178.

Kozacy, naród — i4, 18, 34, 37, 44,

49, 50, 51, 62, 65, 70, 71, 97, 98,

99, 102, 108, 125, 133, 146, 168,

172, 188, 190, 194, 199, 202, 205,

211, 213, 217, 218, 219, 220, 221,

228, 268, 269. 320.

Kozakiewicz Konst. brat, S.J.— 270.

Kozdroyius Seb., S. J. — 193.

Koziaski waciciel druk. — 325.

Kozicki Tomasz, S. J. — 145.

Koziobrodzka, hrabina — 313.

Koliczki, misya — 207, 208.

Kozowska Magorzata — 164.

Kozowski Tadeusz — 302.

Komian Jan, ks. — 306.

Komiski Maciej, wojewoda kali-

ski — 240.

Kraetzig Amandus, S. J. — 323.

Kraków, a) kolegium w. Piotra

—

3, 7, 23, 24, 28, 29, 34, 35, 36, 38,

41, 42, 47, 50, 54, 58, 59, 60, 61,

63, 64, 65, 67, 68, 72, 81, 86, 87,

84, 92, 94, 95, 98, 99, 101, 107,

109, 113, 122, 125, 136, 151, 168,

169, 175, 177, 180, 181, 182, 186,

189, 192, 203, 211, 223, 231, 249,

288, 299, 300, .302, 311, 316, 319.

325.

b) dom nowicyatu w. Szczepana
164, 166, 167,^182, 212, 289, 301.

c) doth profesów i rezydencya w.
Barbary - 24, 39, 55, 56, 58, 57,

164, 165, 166, 231, 309, 310, 311.

d) kolegium Serca Jezusowego

—

309, 310, 324.

Krasicki Ignacy, biskup warmi-
ski — 171, 252.
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Krasicki Jei«miasz, ex-Jezuita —
198.

Krasiski Adam, biskup kamienie-
cki — 206, 246.

Ki-asaw, rez_ydencya — 215, 268.

Krasne, misya — 201.

Krasnopol (Greiss kolo Saratowa),
misya — 263

Krasnystaw, kolegium — 124, 233.

Krasowski, biskup unicki — 266.

Krasowski ukasz, S. J. — 10, 155.

KraszkowskiFranc,proboszcz— 241.

Kraus, rajca lwowski — 110.

Kraut Jerzy, S. J. — 230.

Kreczetnikow, gubern. po. - 253.

Kreisel Marcin, S. J. — 151.

Kreitz (vou Kreitzen) Karol, S.

J. — 94.

Kremlin, twierdza — 18, 19, 24, 34.

Krieg, baron — 279, 292.

Krobia, miasto — 287.

Krokoszyski Karol, S. J. — 323.

Królestwo polskie— 10, .37, 38, 65,

84, 93, 104, 107, 115, 136, 249,

284, 305.

Królewiec, misya — 55, 106, 112,

134, 156, 224, 225, 225, 252.

Królowogród (Koenigratz) , mia-
sto - 306.

Kromer Marcin, biskup warmi-
ski — 155, 156, 165.

Kropiwnica, wie jezuicka — 210.

Krosno, kolegium — 88, 136, 203,

204, 240, 251, 300.

Krosnowski Mikoaj , wojewoda
czernichowski — 177.

Krotoszyn — 288.

Kroe, kolegium-88, 89, 100, 124.

195, 196, 226.

Krukowski Wojciech, S. J. — 271.

Krupecki Atanazy, wadyka uni-

cki — 70.

Krupka Sebastyan — 56.

Krupski Fryderyk, S. J. — 281.

Krusiski Tadeusz, S. J. — 147,

148, 149.

Kruszewo, misya — 232.

Kruta, wie jezuicka — 234.

Krym, kraj i misya — 14, 44, 52,

53, 89, 112, 145, 146, 178, 191,

193 264.

Krynicki Józef, S. J. - 287.

Kryski Feliks, marszaek— 40, 184.

Kryski Stanisaw, S. J. — 35.

Krystjuiopol, reforma bazyl. — 233,

290.

Krzcin, wie — 299.

Krzemienic, wie — 297, 298, 299.

Krzemieniec, kolegium — 236, 237.

Krzyszewicz, Bazylianin — 125.

Krzyszkowski, S. J. — 109,

Krzysztofory, dom w Krakowie —
113.

Krzywcze, misya — 277.

Krzywicki Józef, S. J. — 145.

Krzywi, miasto — 287.

Krzywokolski, S. J. — 56.

Krzywonos, pukownik kozaclci —
194, 205.

Krzywoszyn, misya kolegium nie-

wieskiego — 172.

Krzywozanziewicz Maciej, brat S.

J. — 163.

Krzyacy — 223.

Krzybork, miasto — 214.

Ksawerów, kolegium, potem mi-

sya — 97, 101, 218, 219.

Ksawery Franciszek w., S. J. —
59, 308, 324.

Kucewicz Franc, S. J. — 159, 234.

Kuczborski Jan, biskup — 89, 179,

206, 207, 209.
Kuczborski Stanisaw , kasztelan

sierpski — 200.

Kuczkorowice, wie jezuicka— 189.

Kuczkorowski, kanonik — 201.

Kuczyski Szczepan, S. J. — 227.

Kuczyski Tadeusz, S. J. — 322.

Kuderowski Samuel, S. J. — 101.

Kiifferin Remigiusz, S. J. — 267.

Kuhn, S. J. — 224.

Kujawy — 180, 203, 223.

Kukisze, wie — 159.

Kukliski, S. J. — 113, 207, 219.

Kukowicze, misya — 172.

Kulesza Aleks., brat S. J. — 148.

Kulesza Piotr, S. J. — 39, 86, 151,

168, 214.

Kulików, misya — 234.

Kulwa Abraham, ex-ksiadz — 10.

Kuak Jerzy, S. J. — 294, 307.

Kuakowski Kaz., brat S. J. — 98.

Kuncewicz Jozafat w. — 49, 220.

Kundzin (Kondzin, Chadzyn), mi-

sya — 188, 209.

Kurdwanowski Jan, biskup — 147.

Kurdziska, osada na Kaukazie —
269.

Kurlandya — 22, 45, 46, 89, 112,

116, 159, 214, 215, 228, 229, 230,

234.

Kurnatowscy — 106, 128.

Kurowski, brat S. J. — 145.

Kurowski Antoni, S. J. — 322.

Kurpiowie, lud — 197.

Kurzenicki Marcin, S. J. — 150.

Kurzeniecki, pose — 245.

Kuszowski ypryan, S. J. — 228.

Kutnary (Kotnary), misya — 145.

Kutuzow, jeneralguberuator— 261.

24-
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Kuty, miasteczko — 53.

Kutyba Piotr, S. J. — 322.

Kwiatkiewicz Jan, S. J.— 151, 152.

Kwiatkowski Piotr, S. J. — 151.

Kwiatkowski Wojciech, S. J.— 151.

L.

Labiawa, miasto — 220.

Lachów, misya — 197.

Lachowski Seb., S. J. — 150, 250.

Lacki Alfons, star. dyneb. — 215.

de Lagnasco, hr. — 128.

Lainez Jakób, jenera S. J. — 7, 8,

9, 10, 155.

Laksemburg', zamek — 119.

Lambertengo Pompiliusz, S. J. —
91, 92.

Lancelloti Scipio, nuncyusz — 52,

59, 60, 63.

Lanckorona, miasto — 39, 40.

Lanckoroska z Popielów Katarzy-
na — 240.

Landau, misya koo Odessy — 269.

Landes Alojzy, S. J. — 274.

Lange Piotr, S. J. — 281.

Langer Antoni, S. J. — 290, 309,

316, 322, 323, 325.

Lans Jan, S. J. — 58.

Larisch Henryk, hr. — 318.

Larska, dobrodziejka — 234.

Lascy, jenera mosk. — 133, 175.

Lasocki ukasz, S. J. — 195.

Lasocki Wadysaw, S. J. — 298.

Laszki, wie jezuicka — 176, 216.

Laterna Marcin, S. J. — 24, 28, 33,

42, 176, 304.

Laudaslii Stegwi Jan, S. J.—221.

Laukiesa, misya kolegium d3'^ne-

burskiego — 215.

Laukszoda, misya — 215, 230, 235.

Laval, miasto — 286, 289, 309.

Lawicki Jdrzej, S. J.— 34, 35, 36.

Lawiski, S. J. — 176.

Lazansky, wiceprez. gub. — 283.

Ledóchowski Mieczysaw, Itardy-

na - 290, 306, 307, 320.

Ledóchowski Wodzimierz, S. J. —
290, 323, 324, 328.

Ledwas, mieszczanin krak. — 164.

Leitzner, architekt — 314.

Leliusz, S. J. — 23.

Lembekoven, S. J. biskup — 258.

Lemszczyzna, dobra jez. — 167.

Lendorf Jan Kazimierz — 234.

Lenderfowa — 234.

Lenkiewicz, pose — 244.

Lenkiewicz Gabryel, S. J. — 254,

258, 260.

Lenkiewicz Pawe, aptekarz— 195.

Leon X, papie — 54.

Leon XII, papie — 278, 291.

Leon XIII, papie — 296, 305, 309,
318.

Leopold I, cesarz — 102, 116, 118,
122.

Leopoldowicz Mik., kanonik — 186.

Lesiewski Jan, S. J. — 69, 94.

Leniewski, rzekomy ex-Jezuita —
273.

Leniewski Micha, S. J. — 284.

Leniowolski Marcin, kasztelan pod-
laski — 75, 164.

Leszczyska Marya, królewna—144.

Leszczyski Jan, bisk. chelm.— 102.

Leszczyski Jan, kasztelan gnie-
nieski — 72, 73, 74.

Leszczyski Jdrzej, prymas— 103,

109.

Leszczyski Rafa, wojewoda brze-

sko-kujawski — 13, 72, 123, 134.

Leszczyski Stanisaw, król — 134,

143, 144, 145, 152, 175, 208, 221,

225, 230, 237, 250, 270.

Leszczyski Stefan, wojewoda ka-
liski — 191, 203.

Leszczyski Wac., biskup — 224.

Leszno, miasto — 106.

Lettau, ks. — 225.

Lewicka Amelia — 303.

Lewicki, S. J. — 198.

Lewicki Micha, metropolita ru-

ski — 279, 280.

Lewkiszki (Leoponary) misya—228.

Lewkowicz Antoni, ks. — 283.

Leajsk, misya — 294.

Leziska Dorota, dobrodz. — 164.

Leyer Jerzy, S. J. — 78, 80.

Lic Stanisaw, S. J. — 296,

Lichtenberg, zamek — 127.

Liczkowce, misya — 178, 192, 195,

278.

Lieven, hrabia — 220.

Likawetz, ks. Pijar — 276.

Liksna, misya — 235.

Linz, kolegium — 116, 117, 281,

289, 295.

Linkenheier Jakób, S. J. — 259.

Linowski Jerzy, S. J. — 210.

Lipiski Augustyn, S. J. — 284,

286, 302.

Lipiski Kazimierz, pose — 247,

249.

w. Lipka, misya — 216, 223, 224,

226, 252.

Lipk Leonard, S. J. — 323.

Lipkowie, lud tatarski — 205.

Lipnica Murowana, miasteczko —
282, 283.
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Lipnik, wie — 181.

Lipówka, wie jezuicka — 166.

Lippomani Alojzy, nuucyiisz — 4,

6, 7.

Lipsk, miasto — 3, 128.

Lipski Andrzej, biskup — 65.

Lipski Konstanty, ks. — 138.

Lipski Tad., kaszt, czycki— 250.

Lipsko, misya — 277.

Lisiagóra, wie — 278.

Lisicki Szczepan, S. J. — 98.

Lisiecki Antoni, kan, lwów. — 303.

Lisiecki, ucze — 129.

Lisko, misya — 277, 294.

Lisków, dobra jezuickie — 170.

Linicki, starosta — 240.

Lisowce, wie — 295.

Lisowski Herakliusz, arcybiskup
poocki — 258.

Litobrok (Lutobrok), misya — 100.

Litowiany, misya — 195, 196.

Litta Wawrzyniec, nuncyusz —
259, 260.

Litwa, kraj — 3, 4, 10, 11, 16, 17,

18, 21, 35, 36, 39, 42, 48, 50, 52,

70, 82, 88, 89, 92, 94, 97, 98, 99,

101, 106, 124, 125, 133, 149, 150,

151, 154, 155, 157, 158, 163, 172,

187, 194, 202, 220, 224, 226, 227,

239, 246, 248, 261, 263, 326.

Litwini, naród — 20, 88. 89, 93,

99, 112, 117, 136, 137, 187, 188,

204.

Litwinowicze, wie jezuicka — 218.

Lityski Grzymaa Jacek — 195.

Liza Nowa, misya — 227.

Lizmanin Franc, ex-Franciszk.— 3.

Lobkowic, ksiae — 276, 278, 299.

Loeffler Aloj., S.' J.-275, 278, 280.

Londyn — 128, 250.

Lorencowicz Aleksander, S. J —
113, 150.

Loreto — 78, 81.

Loupia Franciszek, S. J. — 158.

Lubasz, wie — 288.

Lubawa, miasto — 179.

Lubcz, misya — 212, 213.

Lubeka, miasto — 3.

Lubie — 209.

Lublin, kolegium — 22, 23, 24, 28,

38, 39, 42, 47, 57, 72, 92, 98, 120,

167, 168, 169, 185, 233.

Lubomirska z BokumÓAV Urszula —
123.

Lubomirski, marszaek w. k. —
246, 247.

Lubomirski Antoni — 213.

Lubomirski Jerzy Aleksander, ksia-

e — 75, 103, 104, 105, 110, 111,

112, 131, 132, 194.

Lubomirski Jerzy Dominik, hetman
202, 205, 206, 212.

Lubomirski Stan., wojew. ruski —
61, 62, 65, 75, 76, 137, 297, 300.

Lubowicki Franciszek, S. J. — 256.

Lubowla, miasto — 165.

Lubraskiego szkoa w Pozna-
niu — 56.

Lubsiewicz Jan, S. J. — 294.

Luder Bartomiej, S. J. — 135, 151.

Ludwik XIII, król franc. — 77.

Ludwik XIV, król franc— 103,113,

114, 116, 120, 122, 127, 146.

Ludwik XV, król franc. — 258.

Ludwik XVI, król franc. — 256.

Ludwik Filip, król franc. — 285.

Ludwika Marva, królowa polska

—

81, 86, 102^ 103, 112, 146, 147,

148, 183, 223, 224.

Luisenthal, misya — 277.

Lukaris, patryarcha — 49, 50.

Des Lumbres, pose — 103.

Luneburg, miasto — 117.

Luneville, miasto — 134.

Lupsk (Lipsk), misya — 171.

Lupul Wasyl, hospodar — 145.

Lustyg Ant., S. J. — 263, 265, 267.

Lutcza, wie — 203.

Luter — 11.

Llitzenburg, hr. — 127.

Lwów, a) kolegium w. Piotra —
23, 24, 28, 41, 42, 50, 52, 57, 77,

87, 89, 92, 98, 101, 104, 109, 110,

111, 112, 115, 116, 124, 125, 139,

140, 141, 142, 143, 150, 171, 175,

176, 177, 178, 189, 194, 195, 198,

204, 2:)9, 250, 251, 258, 274, 275,

279, 280, 282, 284, 288, 289, 302,

304, 305, 313, 317, 320, 321.

b) rezydenc^^a w. Piotra — 273,

285, 286, 303.

c) konwikt szlachecki w. Miko-
aja — 285, 303, 304.

Lyon, miasto — 127, 324.

.
cki Tomasz, S. J. — 151.

adyeski Aleksy, S. J.—133,270.
abiszyn, misya — 217, 218.

aiszczewski ebastyan, S. J.—94.

ka, wie — 298.

acut, rezydencya—277, 286, 294,

297, 298, 299.

aszcz Józef, biskup — 241.

aszcz Marcin, S. J. — 42, 58.

aszcz Piotr — 38.

aszczów, rezydencya — 240, 241.

awi'a peczerska — 49.
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awrów, wie — 191.

awrów, (reforma bazyliaii.)— 290.

azarzyci, zakon— 112, 157, 235,

814.

azowska Genowefa, ksieni — 300.

azy, dobra jezuickie — 13.

czyca, rezydencya — 240.

czycki Mikoaj, S. J. — 58, 59,
60,"^ 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70,

88, 91, 94, 188, 224,

ka, wie jezuicka — 170.

emkowie, Rusini — 317.

obta Jakób, S. J. — 145.

obenica, miasto — 206.

ochów, misya — 171, 172.

oma, kolegium — 88, 197.

oma Stara, misya — 197.o Franc, brat S. J. — 148, 186.

otysze, naród — 88, 95, 150, 163,

2i5, 235, 259, 268.

owicz, miasto — 7, 14, 99.

oziski Bronisaw, literat — 283.

odygowice, wie — 278.

opacki, ks. kanonik — 299.

opuchin, minister ros. — 260, 265.

opuski, pose do Turcyi — 145.

osczyna Barbara — 231.

owce, dobra jezuickie — 13.

ozowica, misya — 234, 259.

ubieski Maciej, biskup — 85,

170, 186.

ubieski Wadysaw, prvmas —
142, 232.

uck, kolegium — 42, 53, 86, 89,

98, 146, 189, 190, 191, 192, 200,

202.

uczaj, misya — 157, 159.

uczkiewicz, ks. kanonik — 186.

uczycki Józef, ks. — 203.

ugowski Marcin, S. J. — 190.

ukaszewicz Jan, S. J. — 150, 215.

ukaszewicz Józef, literat — 69.

uki Wielkie — 18, 19, 20.

ukiszki, dobi*a jezuickie — 69.

uskina Ignacy, S. J. — 221.

uskina Szczepan, S. J.— 152, 185,

221, 249, 250, 258.

uszczewski Kazimierz, kasztelan
sochaczewski — 239.

uszkowski Jdrzej, S. J. — 171.

yszczyski Kazim. — 118, 121.

M.

Machociusz Stan., S. J. — 192.

Maciej, cesarz — 45, 85.

Maciej z Prasnysza, brat S. J.— 97.

Maciejowice, dobra jezuickie— 204.

Maciejowski Bernard, kardyna —
24, 32, 33, 34, 38, 165, 167, 189.

Maciejowski Bernard, chory w.
k. — 167.

Maciejowski Micha, ex-Pijar— 201.

Makowski Micha, S. J. — 303.

Maffon Szymon, S. J.—99, 188, 217.

Magnus, ksidz — 27.

de Maistre Jozef, hr. — 265, 266.

Maizner, mieszcz. toruski — 131.

Majbach, notaryusz — 74.

Majchrowicz — 282.

Majer Jan, S. J. — 280.

Makowiecki Rafa, kasztelan ka-
mieniecki — 181.

Makowiecki Dominik, S. J. — 214.

Makowski Adam, S. J. — 94, 204.

Maksymilian, arcyksi — 164.

Maksymilian II, cesarz — 15, 29.

Maaspina, nuncyusz — 37.

Malborg, rezydencya — 2, 207,

208, 252.

Malczyce, misva — 279.

Malechowski Franc, S. J. — 147.

Malev6 Franciszek, S. J. — 269.

Maachowska — 300.

Maachowski, prez. Lwowa — 305.

Maachowski Jan, biskup — 121.

Maachowski Antoni, pose pozna-
ski — 248.

Makowicze, misya — 171, 172.

Maopolska— 55,^106, 144, 148, 149.

Mansyonarze maryaccy w Krako-
wie — 310, 311.'

Mantua — 75, 81, 114.

Manteuffel, minister saski — 133.

Mantuato Kamil, nuncyusz — 30.

Marchewka Leopold, S. J. — 309.

Marchwacz, wie jezuicka — 170.

Marcin z Kociana, S. J. — 163.

Marcina w. opactwo — 114.

Marczewski Wawrz., S. J. — 131.

Marczinek, kanonik spiski — 294.

Mardefeld, jenera szwedzki — 179.

Markel, burmistrz pilzn. — 302.

Markiewicz Aleks., S. J. — 287.

Markiewicz Augustyn, S. J.— 300.

Markiewicz Jan, ks'— 84, 138, 183.

Markijanowicz Rafa, S. J. - 280,

297.

Markocice (Marchocice), wie jezu-

icka — 162, 164.

Markowa, misya — 277, 278.

Markowicz Sebastyan, S. J. — 163.

Markowicze, misya — 189, 191.

Marks Gracyan, ks. — 275.

Markwarfc Andrzej, S. J. — 41, 69,

157.

Marotti, S. J. - 260.

Martin Ludwik, jen. S. J.—300,326.
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Martini, profesor — 275.

Marya, arcyks. bawarska — 19.

Marya Józefa, arcyks. — 125, 127.

Marya Kazimiera, królowa — 119,

216.

Marya Teresa, cesarz. — 248, 250.

Maryna Mniszchówna, carowa —
34, 35, 86.

Marywil — 185.

Masell Ludwik, S. J. — 87.

Masowski Telesfor, ks. — 287.

Massalski Ignacy, biskup — 187,

189, 244, 247, 253, 254, 255,

Maszewski Tadeusz, S. J. — 270.

Matczyski Marek — 304.

Mateusz z Przasnysza, S. J. — 220.

Matysewicz \Valentv, S, J. — 17.

Mat*zel Ernest, S. J. — 324.

Matzke Henryk, praat — 309.

Maurocordato Mik., hospodar—145.

Mayer Grzegorz, ks. — 276.

Maów, dobra jezuickie — 170.

Mazowsze — 3, 18, 89, 125, 136,

156, 157, 184, 200.

Meciski Wojciech, S. J. — 86, 89,

152, 180.

Mcnarowska Anna — 302.

Mczkowski Stanisaw, S. J. — 101.

Medici Franc, ksi Toskany—22.

Medwea, dobra jezuickie — 189.

Medyolan — 126.

Mejerin Urszula — 41, 77.

Mellin Ignacy, S. J. — 296.

Mengini Dominik, S. J. — 7.

Mentzel Micha, ks. — 306.

Mercuriani Ewerard, jenera S. J.—
15, 25,

Merecz, rezydencva — 69, 209, 210.

Merkel Wilhelm, 'S. J. — 287, 308.

Metternich Klemens, ksiae — 274,

276, 285.

Mew (Gniew), miasto — 288.

Mezopotamia, kraj — 147.

Miczyski Mateusz, hr. — 279.

Mianowski, prof. uniw. wiln.—265.

Miaskowski ukasz, podstoli po-

dolski — 205.

Miaskowski Wojciech, S. J. — 151,

159, 209.

Michalski, emisaryusz — 292.

Michanowicz Jan, S. J. — 323.

Michelson, jenera — 257.

Michów (Mnichów), misva — 167,

169.

Michowski Adam, S. J. — 167.

Mickiewicz Adam, poeta — 213.

Miechowici (Boogi'obcy), zakon —
166.

Mieczkowce (Mieszkowce), wie je-

zuicka — 192.

Midzyrzecz ostrogski — 211.

Midzyrzecze (Meseritz), rezyden-
cya"- 228, 229.

Mielec, misya — 278.

Mielecka z Radziwiów Anna - -

164, 172, 176.

Mielecki, hetman — 164.

Mielewski, prepozyt lubelski — 64.

Mierowa Agnieszka, hr. — 303.

Mitkie, dobra jezuickie — 241.

Migurzyna Anna — 187.

Mihaileni w Rumunii, misya— 317.

MikluszoAvice, misya — 278.

Mikoaj I, car — 157, 173, 188, 192.

Mikulice — 178, 180.

Mikuowski Adam, S. J. — 239.

Milatycze, wie jezuicka — 262.

Milatyn, misya — 279, 280, 286.

Mileniusz Mikoaj, ks. — 173.

Milewski Stanisaw, ex-Jezuita le-

karz — 177.

Miovius Joachim, pleban — 224.

Miluuski Maciej, S. J. — 172.

Miosiei-ne Pannj^ zakon — 112,

200, 277.

Miosierni Bracia, zakon — 171.

Minkiewicz Adam, S. J. — 237.

Minkiewiczowa z Komarów Bar-
bara — 237.

Misk, kolegium — 71, 98, 124,

228, 288.

Miski Stan., podkancerzy — 41.

Misyonarze (azarzyci), zalton —
168, 170, 188, 189.

Miszldewicz Krzyszt., brat S. J.—98.

Misztod Mik., czenik wend.— 172.

Mitawa, rezyd. — 46, 87, 229, 230.

Mitenko, mieszczanin — 193.

Mleczko Emeryk, woj. pódl. — 227.

Modzianowski Jdrzej, S. J.— 221.

Modzianowski Tomasz, S. J. — 147,

150, 151, 159.

Modziejowski Andrzej, biskup —
182, 244, 245, 246, 247, 248.

Mnichowska Zofia — 164.

Mniszchowa z Zamojskich Kata-
rzyna — 231.

Mniszech Jerzy, wojewoda sando-

mierski — 34, 36, 141, 176.

Mniszech Józef, marsz. w. k. — 77.

Mniszek Mikoaj — 164.

Mniszek Stanisaw, S. J. — 136.

Modzerów, misya — 241.

Mogiliski Wojciech, S. J. — 98.

Mogilnicki Wojciech, S. J. — 146.

Mogia, wie — 284.

Mobilna, wie — 99.
'

Mohia Piotr, metropolita kijow-
g]jj 'J\ 222.

Mohl Aleksander, S. J. — 322, 824.
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Mohylew, kolegium — 98, 199, 230,

231, 256, 265, 266, 268, 272, 273.

Mohylow — 53.

Molitor, komisarz — 284.

Molodia, wie — 314.

Modawia, kraj i misya — 37, 52,

53, 89, 112, 145, 146, 264, 317.

Moodów, misya - 212, 213.

Monofizyci, sekta — 52.

Monoteleci, sekta — 52.

Montanus Maciej, kanonik — 156.

Montelupi, pocztmistrz — 181.

Montovato Kamil, nuncyiisz — 7.

Montwy, wie — 105.

Moraris Kasper, S. J. — 170.

Morawa, kraj — 58, 137, 284.

Morawscy, szlachta — 287.

Morawski Seweryn, arcvb. lwow-
ski — 314.

Morawski Jan, S. J. — 151.

Morawski Kajetan — 306.

Morawski Kazimierz — 54.

Morawski Maryan, S. J.— 290, 293,

322 323 324.

Morelowski Józef, S. J. — 301, 323.

Morienus Micha, brat S. J. — 19.

Morsztynowa z Potockich Hele-

na — 181.

Morsztyn, referendarz — 103.

Morsztynowie — 106, 107.

Mortska Magd., ksieni — 178, 179.

Mortski Ludwik, woj. chera.— 180.

Mociska, misya — 277, 294.

Mosdok, misya — 269.

Moskwa ~ 2, 16, 17, 18, 19, 20, 22,

23, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 40, 44,

45, 49, 75, 86, 89, 97, 98, 99, 101,

102, 105, 108, 116, 117, 118, 124,

125, 133, 146, 151, 155, 157, 158,

159, 160, 161, 162, 163, 172, 187,

190, 193, 199, 201, 203, 206, 212,

213, 215, 217, 218, 220, 221, 227,

228, 230, 234, 236, 237, 238, 239,

240, 257, 267, 270, 320.

Mosti, nuncyusz — 117.

Moszczanica, misya — 210, 212.

Moszenice, dobra jezuickie — 208.

Moszyski Ignacy, S. J. — 186.

Moszyski Jan — 212.

Moajsk — 68.

Mozyr, misya — 98, 218, 219, 231.

Mroskowski Woje, S. J.— 171, 172.

Mrowiski Waleryan, S. J. — 322.

Mrzygód, misya — 277.

Mcisaw, kolegium — 70, 98, 234,

266, 268, 273.

Muchowiecki, S. J. — 98.

Muchowiecki Stan., bratS. J.—220.

Muchowski Maciej, S. J. — 150.

Miihl Antoni, S. J. — 309, 315.

Miinnich, jenera — 133, 134, 175.

Murczyski Jdrzej, S. J. — 150.

Municki Nikodem, S. J. - 323.

Muyowice, misva— 175, 176, 178.

Mycielscy — 207", 287.

Mycielski Micha, S. J. — 290, 293,

300, 306, 307, 310, 322, 324.

Mylenice, misya — 278.

Mysowice, miasto — 286, 287.

Mysz, kolegium — 184.

Myszkowski Piotr, biskup—24, 164.

Myszkowski Zygmunt, kasztelan
wojnicki — 41.

Myszyniec, misya — 197.

N.

Nacza, rzeka i wie jezuicka— 172.

Nadarzyn, dobra jezuickie — 200.

Nadir, szach — 148, 149.

Nadolska Anna — 209.

Nadworna, misya — 239, 277, 278.

Nagórczewski Ignacy, S. J. — 152.

Nagórny, student — 129.

Nagoszyn, wie — 278, 283, 300.

Nahaj Kasper, S. J. — 33, 175, 176.

Nakcyanowicz Jak.,S. J.—151, 250.

Nakwaska Karolina — 269.

Naldus Jan, S. J. — 84,

Nangasaki, miasto — 90.

Nankin, miasto — 258.

Napoleon I — 266, 267, 268, 270.

Naramowski Adam, S. J. — 151.

Naramowski Adam, kasztelan rem-
ski — 123.

Narol, misya — 241, 277.

Naruszewicz Adam, ex-Jezuita, bi-

skup - 95, 151, 152, 249, 250.

NarwojszFranc, S. J.-151, 158, 250.

Naryszkin — 260.

Naryszkiuowa z Czertwertyskich

—

271.

Nastasów, misya — 175, 178.

Nastaszka, wie — 212.

Natolia, kraj — 264.

Naxos, wyspa — 146.

Neapol-119, 120, 2%, 264, 265, 285.

Nebaba, pukownik kozacki — 217.

Neplujew, sekretarz — 261.

Nerczysk, miasto — 270.

Nestorowicz Martynia, S. J.— 121.

Neumann Franciszek, proboszcz —
287, 308.

Newel, miasteczko — 98.

Ney Micha, jenera — 267.

Neymann Jakób, ks. — 59, 60, 61,

62, 63, 65, 66, 68.

Neymann Krzysztof, medyk — 66.

Niamtz, miasto modawskie — 118.
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Nicefor, patryarcha carogrodzki —
33, 49.

Niechanowo, wie — 287.

Niedermajer, komisarz austr.— 198.

Niegoszewscy Jan i Piotr — 191.

Niegowi, wie — 278.

Niemcy, kraj — 3, 19, 54, 81. 171,

285, 290, 306, 307, 328.

Niemcy, naród — 20. 86, 87, 89, 93,

146, 17.5, 183, 184, 188, 195, 206,

211, 214, 235, 261. 269, 286, 287,

291, 293, 302, 313, 315, 316, 317.

Niemczynowicz, kanonik — 158
Niemirów, misya — 211.

Niemojewski Jan, ex ksidz — 168.

Niemyski Julian — 282.
'

Nieport, wie jezuicka — 78, 81,

113, 183.

Niesiecki Kasper, S. J. - 151, 233.

Niesioowski Kazimierz, kasztelan
smoleski — 213.

Niestempów, misya — 197.

Niewie, dAva kolegia — 10, 11,

23, 24, 28, 39, 42, 89, 92, 98, 99,

140, 161, 165, 171, 172, 173, 212,

213, 237.

Nieziolyski Kasper, S. J.— 145, 146.

Niger (Schwarz), lekarz — 12.

Nigrinus (Schwarz) Bartlom. — 72.

Nikel Goswin, jenera S. J. — 103,

104, 136, 138.

Nikita, komisarz carski — 20.

Niklewicz Szymon, S. J. — 84.

Nikolai Wawrzyniec (Norvegus),
S. J. — 26, 27", 42.

Nikorowicz Józef, muzyk — 312.

Nikowski Szymon, S. J. — 27, 42.

Nissa, rezydencya — 159, 287, 289,

290, 308.

Nibork, misya — 192.

Nogat, odnoga Wisy — 207.

Norbertanie, zakon — 203.

Norbertanki, zakon — 175, 300.

Normandez, sekretarz — 256.

Norwegia, kraj — 155.

Noskowski Jdrzej, biskup — 8, 9,

156, 200.

Nowe Miasto, misya — 209.

Nowe Miasto, przedmiecie War-
szawy — 184.

Nowe Miasto w Prusach — 209.

Nowicki, student — 61.

Nowodworski Adam, kanonik— 197.

Nowodwór, misya — 180, 182.

Nowogródek litewski, kolegium —
71, 98, 124, 212, 213, 219, 220,
237.-

Nowogródek siewierski, kolegium—
98, 101, 105, 171, 219, 220.

Nowosióki, wie jezuicka — 176.

JEZUICI W POLSCE

de Noylles Karol, jenera S. J. —
116,^117.

Nuckowski Jan, S. J. — 323.

Nytych (Neuteich), folwark jezu-
"icki — 174.

O.

Obornicki, ks. — 49.

Obornicki Tomasz, biskup—59, 165.
Obra, misya — 28(i, 288, 289, 306.

Obriciusz Zygmunt, S. .J.— 59, 189.
Ochino Bernard, ex-Kapuc3'n — 3.

Ocieski Joachim — 164
Odachowski Jan, S. J. — 228.

Odescalchi Alojzy, S. J. — 24.

Odescalchi Bened., nuncyusz— 139.

Odessa, misya — 264, 2(59.

Odolanowski Adam, brat S. J.—98.

Odrzyko, wie — 204.

Odyniec Cypryan, biskup — 250,
262, 263.

Oeillard Jan, S. J. - 291.
Ogiski, hetman — 238.
Ogisl:i Ignacy, kasztelan wile-

ski — 123, 158.

Ogiski Jan Tadeusz, kasztelan
trocki — 159.

Ogiski Marcyan, wojewoda tro-

cki — 199, 221, 228, 234.

Ogiska z Brzostowskich Teresa—
221.

Okcie, wie jezuicka — 184.

Okcki, biskup — 247.

Okniny wielkie i mae, misya —
236,"^ 237.

Okopy w. Trójcy — 195, 313.

Oawa, miasto — 287.

Olbrachcice, wie — 318.

Olbracht Jan, biskup krak. — 65.

Olleuder Ludwik, ks. — 319.

Oleniccy — 3, 36, 106.

Olesno, wie — 283,

Olfirijew Roman — 21, 22.

Oliwa Jan Pawe, jenera S J. —
108, 111, 113, 114, 115, 159, 174.

Olizarowiusz, S. J. — 92.

Oloff, pastor — 128.

Olszaski Jerzy, podk. ucl^i— 189.

Olszewski Jakób, S. J. — 94.

Olszewski Marcin, S. J. — 104, 136,

157, 159.

Olszowski, biskup chem. — 207.

Olszowski Andrzej, podkanclerzy

—

114, 115, 170.

Olszyn}^, misya — 197.

Oomuniec — 57, 159.

Oyka - 11.

Opaliska, ksina — 164.

25
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Opaliska z Teczyskich Izabela

—

85, 136, 203/
Opaliski Jan, kaszt, kaliski — 86.

Opaliski Jdrzej, biskup pozna-
ski — 55,^56, 59, 75, 85, 159.

Opaliski Jdrzej, marszaek w.
k. — 22, 41.

Opaliski Kazim., biskup — 209.

Opaliski Krzysztof, wojewoda po-

znaski — 85, 86.

Opaliski ukasz, marszaek w. k.

85, 136, 203.

Opatów, miasto — 64, 65.

Opatrznoci Siostry, zakon — 298.

Opawa, rezydencya — 138, 314,

315, 316.

Opejdowicz, kanonik — 142.

Opitooki, misya — 222.

Oplejki, wie jezuicka — 210.

Opole, miasto — 102, 287.

Oraski Adam, biskup — 191.

Orawa (Arwa) ^ 166.

Orów, wie jezuicka — 238.

Orowski Kalikst — 295.

Orowski Micha, S. J. — 240, 241.

Ormianie, naród — 43, 52, 53, 54,

147, 148, 175, 192, 194.

Ormiany i Ormianki, dwie wsie je-

gijici^i^ 192

Orsza, kolegium' — 18, 20, 41, 88,

199, 200, 258, 259, 260, 266, 267,

268, 273.

Ortisius Micha, S. J. — 157.

Ortyski Tomasz, proboszcz — 292.

Oryszewski — 18.

Osnitius Jan, S. J. — 164.

Ossoliski Franciszek — 175.

Ossoliski Hieronim, opat — 185.

Ossoliski Jerzy, 65, 67, 69, 70, 71,

72, 73, 74, 75, 82, 89, 206.

Ossoliski Zbigniew — 164.

Ostaszewo i Ostaszewko, dwie wsie
jezuickie — 178.

Ostini, kardyna — 280
Ostrawski Andrzej, infuat — 279.

Ostróg, kolegium — 89, 92, 93, 97,
178, 189, 210, 211, 212, 219.

Ostrogska Anna Aloiza, ksinicz-
ka — 210, 211.

Ostrogska z Kostków Anna, ksi-
na — 14, 88, 89, 115, 160, 216.'

Ostrogska Katarz., ksina — 115.

Ostrogski Aleksander, wojewoda
woyski — 13, 211.

Ostrogski Janusz, kasztelan kra-
kowski — 40, 160.

Ostrogski Konstanty, ksiae — 12,

32, 33, 160.

Ostrogscy — 164, 176.

Ostroróg, podczaszy kor. — 72, 76.

Ostrorogowa Katarzyna, wojewo-
dzina poznaska — 176.

Ostrów, miasto — 288.

Ostrowicz Krzysztof, S. J. — 163.

Ostrowski Antoni, biskup — 244.

Ostrowski Krzysztof, S. J. — 171.

Oudinot, jenera franc. — 267.

Overberg, autor — 275.

Owrucz, kolegium — 123, 219, 222
231, 240.

Oarowska z Strzemboszów Zuzan-
na, hrabina — 279.

Oarowski, jenera — 268.

P.

), 103,Pac Krzysztof, biskup
115, 158.

Pac Micha, hetman p. 1.— 188, 221.

Pac Micha Kazimierz, starosta me-
recki — 210.

Pac Mikoaj, biskup — 196.

j

Pacowie — 112, 235.

Pacca Bart., kardyna — 270.

Pacyków, dobra — 239.

Paczanowski Maurycy, S. J. — 98.

Paczanowski Piotr, S. J. — 166.

Padwa — 29, 54, 78.

Pahlen Piotr, hr. — 260, 262.

Pakowski Piotr, S. J. — 145.

Palestyna, kraj — 147.

Pallavicini, kardyna — 203.

Pamphili, ksi — 120.

Panderkowicz Adam, brat S. J. —
97, 218.

Pannizoni Alojzy, S. J. — 272.

Paolucci, gubernator rygski— 268.

Papiski Jdrzej, ks. — 181.

Paprocka, ksieni — 179.

Paprocki Bartomiej, S. J. — 94.

Paprocki Franc, S. J. — 151, 222.

Paprocki ukasz, S. J. — 101.

Parnawa, misya — 163.

Party a, kraj — 147.

Parv — 6, 78, 84, 86, 127, 160,

271, 285, 288.

Parzechowski Franciszek, S. J. —
145, 205.

Pasek Piotr, gubernator mohylew-
ski — 256, 259.

Pawelski Jan, S. J.— 323, 824.

Pawe III, papie — 55, 83, 88,

262 270,

Pawe IV,' papie — 4, 7, 8, 9.

Pawe V, papie — 17, 35, 38, 55,

56, 75, 84, 199.

Pawe I, car — 250, 257, 259, 260,

261, 262, 263, 264.

Pawluk, asawua kozacki — 71.
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Pawiowe Sioo (Pawósiów), dobra
jezuickie — 13.

Pawowski Daniel, S. J. — 151.

Pawowski Jdrzej — 209.

Pawowski Zygmunt, ks. — 312.

Pawowsk, miasto — 261.

Pkalski Piotr, ks. Miechowita —
166, 310.

Pelczar Józef, bisk, przem. — 198.

Pelikany, misya — 187, 188.

Penka Ignacy, ks. — 276.

Penkler, baron — 276.

Pepowski Wojciech, S. J. — 101.

Perejasaw, kolegium— 89, 97, 101,

219, 220.

Peretiatkowicz Adam, podstaroci
nowogrodzki — 190.

Pergen, hi-abia — 251.

Perkowski Józef, S. J. — 284, 278,

300, 303, 322, 323.

Perm, miasto — 262.

Persva, kraj i misya — 52, 89, 146.

147, 148, 149, 150, 264.

Pestel, jenera-gubernator — 270.

Peszt, miasto — 303.

Peter Maurycy, S. J. — 309.

Peterborough, loi-d ang. — 126.

Peterek Jdrzej, S. J. — 286, 287,

302, 308,' 322, 323.

Petersburg, kolegium — 133, 134,

158, 185, 254, 255, 256, 257, 258,

260, 261, 262, 263, 264, 265, 268,

270, 271, 273.

Petrucci Alojzy, S. J. — 272, 274.

Petrycy, prof. akad. krak. — 60.

Petyhorce, dobra jezuickie— 13, 14,

Pflock Teofil, S. J. — 215.

Piadzewski Marcin — 221.

Piarkowszczyzna , folwark jezui-

cki — 236.

Piaseczno (Pehsken), wie — 288.

Piaseczyski Pawe, S. J. — 160.

Piaseczyski Aleksander, kasztelan
kijowski — 85.

Piaseczyski Aleksander, starosta

nowogrodzki — 219.

Piaseczyski Jerzy — 184.

Piaseczyski Stefan, hetman— 184.

Pitkiewicz Wlodz., S. J.—305, 323.

Piazza Julian, nuncj^usz — 138.

Pichert Henryk, S. J. — 174.

Pieczychwosty, wie — 279.

Piekarski Micha — 105, 183.

Piekary niemieckie, misya — 286,

287, 308, 322, 323.

Piekosiski, profesor uniwersytetu
krakowskiego — 151.

Pieniaki, rezydencya — 277, 278,

279, 280, 286.

Pierling, kupiec — 263.

Pierling Jakób, S. J. — 278, 281

291, 303, 322.

Pierling Pawe, S. J. — 22.

Pietroboni Ignacy, S. J. — 322.

Pignatelli Antoni, nuncyusz — 111.

Pijarzy — 135, 136, 137, 138, 139,

140, 141. 142, 143, 144, 177, 183,

185, 196, 210, 227, 232, 237, 276,

327.

Pikarski Adryan, S. J. — 101, 104,

105, 107, li2, 150.

Pikarski Wawrz., S. J. — 72, 115.

Pilchowski Dawid, S. J.— 152, 188,

249, 258.

Pilerstorf, baron — 285, 286.

Pilzno, misya — 278.

Piawa (Pillau), misya — 156, 225.

Piniski Leon, hr. namiest. — 312.

Pino, baron — 313.

Pisk, kolegium — 88, 99, 211,

217, 218.

Piotr I, car — 116, 117, 120, 122,

123, 124, 125, 133, 161, 190, 199.

214, 221, 270.

Piotr z Górki — 164.

Piotrków, kolegium — 7, 8. 9, 125,

137, 138, 139, 232.

Piotrkowczyk, drukarz — 62.

Piotrowicz Jakób, brat S. J. — 131.

Piotrowicz Stanisaw, S. J. — 323.

Piotrowski, ks. — 22.

Piotrowski, prof. akad. krak. — 63.

Piotrowski Micha, S. J.— 145, 146.

Piramowicz Grzeg., S. J.— 152, 250.

Pismo w. — 4, 5, 11, 107, 153, 275.

Piaty, misya — 277.

Pisztek Franc, biskup — 278, 279,

280, 282, 284, 297, 301, 303, 304.

Pitarski Jakób, ks. — 182.

Pius IV, papie — 55, 83.

Pius V, papie — 9, 64, 155.

Pius VI, papie - 156, 250, 251,

255, 256, 257, 2.59, 260, 261.

Pius Vl, papie — 150, 258, 260,

261, 262, 264, 270, 272.

Pius IX, papie — 286, 305.

Plater Jan, starosta dyneb. — 215.

Platerowie Ludwik i Micha— 265.

Platerowa z Brzostowskich Rozalia,

starocina dyneburska — 215.

Plena, wie — 282.

Pleszew, miasto — 287, 288.

Paza Tomasz, ks. — 24, 164, 166.

Paek Edwin — 312.

Pock, kolegium — 10, 73, 88, 100,

101, 156, 200
Ponkowo, wie jezuicka — 206.

Pobony Stan., brat S. J. — 100.

Pociej Hipacy, wadyka wodzi-
mierski — 22, 49.

25*



- 356

Pociej Ludwik, hetman w. I.— 139.

Pocieje — 48, 234.

Poczajowicze, mis.ya — 159.

Poczobut Marcin, S. J. — 151, 158,

188, 250, 258.

Podgórze karpackie — 3, 89, 106,

107, 164, 180, 181.

Podhajce, miasto — 53, 233.

Podlasie — 10, 328.

Podlaska misya — 290.

Podub}", dobra jezuickie — 176.

Podole, kraj - 14, 32, 44, 53, 70,
98, 123, 176, 178. 193, 194, 211,

237, 261, 282.

Podoliniec, miasteczko — 137.

Podolski Edward, ks. — 305.

Podoski, prymas — 171, 245.

Podusilna, dobra jezuickie — 176.

Podzierze, willa jezuicka — 235.

Pohost, misya — 200.

PokrzYwno, wie - 209.

Pokucie— 32, 53, 89, 178, 238, 239.

Pol Wincenty, poeta — 282.

Polana, misya — 277, 294.

Pole Antoni, S. J. — 196.

Polesie, kraj — 3, 99, l72, 191, 211,

217, 218, 219, 230.

Polikowski Antoni, S. J. — 147.

Poliwanow, pukownik ros. — 204.
Polignac, opat — 120.

Poiaga, miasteczko — 274.

Poóck, kolegium— 17, 18, 19, 21,

22, 28, 41, 98, 108, 125, 161, 162,

188, 254, 256, 257, 258, 259, 260,

263, 264, 265, 266, 267, 271, 273.
Poonne, misya — 210, 212
Pooski Maurycy, S. J.—291, 298.
Poubiski Aleksander, marszaek

w. 1. — 188.

Pomarnicki, fundator — 214.

Pomorze, kraj — 155, 173, 175,

207, 307.

Pomorze pruskie — 225, 229, 290.

Ponczewo, wie — 288.
Poniatowski Micha, biskup — 248.
Poniatowski Stanisaw, wojeAvoda
mazowiecki — 146, 175.

Poniatowski Stan. August, król —
184, 327.

Ponicmu, misya — 209.

Ponikwy, wie jezuicka — 204.
Poniski, marszaek — 244, 245,

246, 247.

Poniski Franc, S. J. — 1.50, 239.
Poniski Karol, biskup — 239.
Poniski Szczepan, S. J.— 150, 239.

de Pont, baron — 291.

Popenko, kozak — 99.

Popawski Adam, S. J. — 115.

Porcyusz Robert, kupiec — 203.

Porbski, S. J. — 84.

Poronin, wie — 283, 284.

de Porta, hrabia — 103.

Portico Wincenty, nuncyusz — 12»

Portugalia, kraj — 142, 243.

Poryck, misya — 189, 191.

Possewin Antoni. S. J. — 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 32,

40, 55, 58, 117, 155, 158, 163,
164, 166.

Possinger — 302.

Poszakowski Jan, S. J. — 151.

Poszawsze, kolegium — 227, 228.

Poszwitv, wie jezuicka — 196.

Potemkin — 152, 234, 256, 257,
258, 259.

Potocka Feliksowa, hetman. — 233.

Potocka z Potockich brzeaskich
Izabela Romanowa — 298.

Potocka z Lubomirskich Krysty-
na — 233.

Potocka z Ogiskich Marvanna —
184.

Potocka z Leszczyskich Wikto-
rya — 238, 239.

Potocki Adam, pukownik — 269.

Potocki Alfred, hr.— 289, 298, 299.
Potocki Artur, hr. — 297, 298.

Potocki Feliks, woj. krak. — 233.

Potocki Franciszek Salezy — 178,

241.

Potocki Jdrzej — 238.

Potocki Józef, starosta belzki —
195, 217, 238, 239, 291.

Potocki Micha, woj. wol. — 233.

Potocki Mikoaj, wojewoda bracaw-
ski — 85, 86, 202, 304.

Potocki Rewera — 101.

Potocki Stan., wojew. kij. — 217.

Potocki Stefan, pisarz polny ko-
ronny — 233.

Potocki Teodor, biskup warmiski
137, 150, 175, 179, 202, 208, 226,

232, 241.

Potocki Wacaw, poeta — 107.

Potoccy — 65, 134, 233, 239, 277,
298.'

Potoczky, biskup przem.— 278, 284.

Potrykowski Jdi-zej, ks. — 227.

Powirczów, misya — 230.

Powitno, wie — 279.

Pozna, kolegium — 2, 12. 13, 15,

28, 39, 41, 47, 48, 54, 55^ 56, 72,

83, 87, 92, 99, 106, 109, Ul, 112,

125, 151, 158, 159, 169, 185, 287,

288, 307.

Poznaskie ksistwo— 160, 286, 287,

288, 289, 290,^305, 308, 328.

Pozzo di Borgo Karol Jdrzej,
hrabia — 269.
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Prag-a — 9, 19, 103, 115, 158. 159,

284, 285.

Praga warszawska — 250.

Praschma Anna, hrabina — 308.

Praszaowicz Kamil, S. J. — 286,

287, 306.

Pramowski Mikoaj, bisknp— 103,

109, 110, 113, 114, 170.

Prele, misya — 215.

Pressfreiin'd Karol, ks. — 308.

Preuschhof Jan, S. J. — 151.

Próchnicki, arcyb. lwów.— ó3, 192.

Proniewski Antoni, S. J. — 287.

Propag-anda rzymska — 52, 108,

117, 121. 147,' 148. 149, 255, 270,

280, 317.

Proszowice — 38, 111.

Protaszewicz Waleryan, biskup wi-

leski — 10, 16, 90, 158.

Protman Regina — 156.

Pruchna, wie — 315.

Pruski Szymon, S. J. — 49.

Pruski Maciej, ks. — 161.

Prusy, kraj — 2, 46, 86, 98, 108,

112, 132, 133, 144, 148, 151, 155,

166, 157, 187, 216, 223, 225, 243,

252, 254, 290, 306, 328.

Prusy królewskie — 45, 252, 286,

288, 307.

Prusy ksice— 88, 100, 106, 216,

223, 224.'

Pruscy, wie — 279.

Pruana, misya — 204, 205.

Przanowski, S. J. — 131.

Przasnysz, miasto — 97, 220.

Przebendowski Jan Jerzy, kaszte-

lan chemiski — 122.

Przeborowski Adam, S. J. — 111,

116, 150.

Przeciszewski Adolf, marsz. — 196.

Przeciszewski Kaz., S. J. — 222.

Przeclawka, wie jezuicka — 166.

Przecawowicz Jan — 60.

Przekory, wie jezuicka — 156.

Przepiórka Bartomiej — 61, 62.

Przemyl, kolegium — 13, 87, 88,

153,^178, 197, 198, 199, 251, 275,

294.

Przerebski, podkauclerzy koron-
ny — 8, 164.

Przetocki, S. J. — 68.

Przeworsk, misya — 277, 291, 300.

Przygodzki Jdrzej, S. J. - 207.

Przyjemska Anna, marszak. — 85.

Przyjemski , starosta midzyrze-
cki — 229.

Przycki Hieronim, stolnik kra-
kowski — 62.

Przyluski Leon, arcybiskup — 287,

288, 306.

Przyluski Jan, S. J. — 143.

Psków, miasto — 18, 20, 21, 22.

Pstrokoski Maciej, biskup — 40,

67, 69, 80, 93.

Pszczyna, miasto — 286.

Pugaczew, wódz kozaków — 257.

Pulnokowicz, S. J. — 53.

Putusk, kolegium — 8, 9, 10, 11,

19, 28, 39, 41, 92, 153, 155, 156,

1.57, 200.

Pusz, misya i nowicyat— 188, 215,

259, 268."

Puszno, wie jezuicka — 167.

Puszów (Puzóy»0, dobra jez. — 233.

Puszyski Ivazimierz, S. J. — 221.

Puttkamer — 287, 288, 30H.

Puzyna, sufragan wileski — 265.

Puzyna Jan. kard. — 310,312,319.
Puzyna Micha, pisarz w. 1. — 184.

Puzyna Szczepan, S. J. — 184.

Puzynina z Ogiskich Elbieta, ka-

sztelanowa mcisawska — 1.59.

Quadrantinus Fabian, S. J. — 42.

R.

Rab Justus, S. J.-24, 33, 42, 168.

Racot, wie — 211.

Raciborski, stolnik liwski — 237.

Racibórz — 102.

Raczyski Ignacy, S. J., arcybiskup
gniezn. — 249, 291, 294.

Raczyski Kazimierz — 245.

Radau Micha, S. J. — 224.

Radecki, sdzia ziemski kamienie-

cki — 192.

Radów, miasteczko — 181

Radomiski Jan, S. J. — 134.

Radoszewski Bogusaw, biskup ki-

jowski — 222.

Radymiski Walenty, S. J. — 97.

Radziechów, misya — 277.

Radziejowski Hieronim, podkancle-

rzy — 97.

Radziejowski, prymas — 119, 122,

138, 203, 225.

Radzimiski Adryan, S. J. — 159,

168, 185.

Radzimski Stan., S. J. - 176, 192.

Radziwi Albrecht, » marszaek w.

1. — 21, 66, 71, 7.5, 76, 80, 85,

162, 217.

Radziwi Aleksander — 75, 85.

Radziwi Bogusaw, ksiae — 106,

158, 235.
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Radziwi Hieronim Floryan— 235.

Radziwi Janusz — 38, 39, 40, 47,

106, 158.

Radziwi Jerzy, lvardyna— 11, 16,

24, 33, 158, 165, 167.

Radziwi Karol »panie lioctianliu*

140, 172, 235.

Radziwi Krzysztof, ietman lit. —
24, 45, 47, fi, 72, 76, 158.

Radziwi Micha — 140, 158, 172,

237.

Radziwi Miioaj »Sierotlia« — 11,

24, 158, 171, 172, 187, 196.

Radziwi Mikoaj »Czarny«— 3, 10,

, 11, 171, 172, 204.

Radziwi :.Rudy« — 10, 12, 16.

Radziwi Stan., marszaek mudz-
ki — 11, 140.

Radziwi Zygmunt — 85, 171.

Radziwiowa de Eisenreich Regi-
na — 217.

Radziwiówna Liidwika Karoli-

na — 235.

Radziwiowie, ksita— 11, 31, 89,

158, 164, 171, 222, 235.

Radzy, miasto — 209.

Rafaowicz Jerzy, S. J. — 98.

Rafaowicz Grzegorz, S. J. — 213.

Rafaowicz ukasz, ks. — 216.

Ragneta, miasto — 226.

Rahoza Samuel, S. J. — 301, 302.

Rajecka Rachela — 228.

Rajewska — 234.

Rakoczy, ksiae — 90, 100, 101,

102, 106, 16Ó, 'l68, 183, 217, 227.

Raków, miasteczko — 72, 106, 172,

184.

Rakowski Stan., S. J. — 26, 27.

Rangoni, nuncyusz — 34, 35.

Rasna, misya — 234, 259.

Raszków, misya — 55, 194.

Ratoszyn, wie jezuicka — 167.

Rausch Oswald, S. J. — 291.

Rawa, kolegium— 88, 123, 136, 137,

202, 203, 211, 245.

Razumowski, hr. minister — 265,

266.

Rechberger Jerzy, autor — 276.

Redemptoryci, zakon — 185, 285,

287, 297.

Redemptorystki, zakon — 285.

Reformaci, zakon — 107, 217, 300.

Rgarski Jan, S. J. — 145.

Reichenberg Antoni, S. J. — 293.

Roj Adam — 74.

Rej Andrzej — 72.

Rej Mikoaj — 106.

Rejmiski Wojciech, ks. — 168.

Rejowicz Jarosaw, S. J.— 323, 325.

Rembiszewski Ignacy, S. J. — 259.

Renata Cecylia, królowa — 102.

Resler Kasper, S. J. — 211.

Reszel, kolegium—81, 88, 101, 104,

216, 252.

Reszka Floryan, S. J. — 199.

Reszka Stanisaw, ks. — 58, 165.

Retz Franciszek, jenera S. J. —
134, 147.

Reut Jan, S. J. — 148, 233.

Rewel, miasto — 29, 163.

Reyberger Karol, ks. — 276.

Ricci Wawrzyniec, jenera S. J. -

143, 150, 258.

Richard Mikoaj, S. J. — 114.

Richardot Dezyderyusz, S. J. —
267, 323.

Richelieu, kardyna — 77.

Richelieu Emanuel, gubernator ro-

syjski — 269.

Richter Tomasz, S. J. — 214.

Richtman Karol, inyn. — 320, 321.

Riedl Kazimierz, S. J. — 322.

Ringen, folwark jezuicki — 163.

Rinn Fryderyk, S. J. — 304.

Riuet, opat — 115.

Rittner, radca minist. — 312.

Roesner Godfryd, burmistrz toru-
ski — 128, 129, 130, 131, 132.

Rogaliski Józef, S. J. — 151, 160.

Rogoziiaski Sebastyan, S. J — 98.

Rohatyn, misya — 277.

Roizyusz Piotr, ks. — 11.

Rojewska dobrodziejka — 178.

Romanów, kolegium — 266, 268,

273, 292.

Romanowicz, komisarz carski— 20.

Romartów, dobra jezuickie — 170.

Romaszkan Micha, ks. orm. — 311.

Romaszkan Grzegorz, arcybiskup
ormiaski — 295.

Romberg, S. J. — 258.

Romer Gustaw — 303.

Roothaan Jan Filip, jenera S. J.—
276, 278, 280, 281, 287, 289, 300,

322.

Rociszewski Franc, S. J. — 213.

Rociszewski Wojciech, S. J. — 94.

Rosenkampf, baron — 269.

Rosenstam Szym., brat S. J.— 101.

Rossochacki Micha, ciwun trocki

—

218.

Rossona (Russona), misya — 164.

Rostków, misya — 155, 157.

Rostopczyn Katarzyna, hr. — 271.

Rostowski Stanisaw, S. J. — 151.

Rostworowski Jan, S. J. — 323.

Rosya, kraj—97, 98, 118, 133, 190,

200, 212, 221, 231, 234, 250, 253,

254, 255, 256, 257, 260, 261, 264,

266, 267, 268, 271, 272, 279, 292, 327.
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Rosvanie, naród — 133, 167, 169,

175, 204, 205, 226, 259. 263, 267,

268, 294,

RószczYC Dvonizv, S. J. — 277.

Rota rzymska — 61, 63, 64, 65, 67,

84, 138, 162.

Roth Micha, S. J. — 215, 259.

Rothenbur^er Jan, S. J. — 296.

Rotnica, misya — 210.

Rousselet Emanuel, S. J. — 230.

Równe, misya — 14.

Róanka, burgrabia — 62.

Rozaven de Leissegues Jan, S. J.

—

271, 323.

Rozdraewski Hieronim, biskup —
155, 165. 173, 174.

Rozdraewski Hieronim, kasztelan

rogoziski — 10.

Rozdraewski Jan, biskup — 56.

Rozdraewsld Stan., S. J. — 10.

Roniatów, misva — 238, 239.

Ronów, wie — 107, 282.

Ruben Leonard, S. J. — 162.

Rubon Pawe, S. J. — 315.

Rudawka, wie jezuicka — 171.

Ruda, misya — 287, 290, 308.

Rudnay, prymas wg. — 276, 294.

Rudnicki Przemysaw, S. J. — 64,

65, 66, 69, 72, 77, 84, 160.

Rudolf II, cesarz — 18, 19, 24.

Rudomina Andrzej, S. J. — 89.

Rudomina Antoni, podkomorzy bra-

sawski — 188.

Rudomina Józef, S. J. — 188.

Rudomicz Bazyli — 111.

Rudy, dobra jezuickie — 167, 227.

Ruggieri, nuncyusz — 3.

Ruini, nuncyusz — 56.

Rumborg, misya — 163.

Rumunia, kraj i misj^a — 317.

Ru, kraj — 14, 30, 32, 33, 43, 44,

48, 49, 50, 51, 53, 70, 71, 88, 89,

94, 97, 98, 108, 109, 111, 116,118,

120, 123, 124, 125, 144, 149, 150,

151, 154, 155, 157, 176, 177, 178,

211, 217, 222, 236, 280, 290, 295,

296, 311, 325.

Rusini, naród — 17, 50, 51, 52, 53,

108, 145, 146, 147, 175, 176, 192,

204, 217, 278, 280, 311, 317, 319.

Ruska, ulica we Lwowie — 141.

Rusuati Alojzy, S. J. — 267.

Russyan Rafa — 304.

Rutka Bogumi, S. J. — 120, 151.

Rutka szlachecka, wie jez. — 237.

Riitski Welamin, metropolita —49,
50, 51, 52, 189.

Rybiski, biskup kujawski — 252.

Rybiski, wojewoda chem. — 132.

Rybiski, regimentarz — 208.

Rychowska Jadwiga — 206.

Rychowski Adam — 206.

Rychowski, ks. Reformat — 107.

Rydzewski Wawrzyniec, S. J.— 150.

Ryga, kolegium i rezydencya —
'20, 21, 22, 24, 28, 45, 87, 89, 100,

161, 162, 163, 230, 266, 268. 273.

Rylsko, misya — 202, 203.

Rynia, dobra jezuickie — 213.

Rynwid Micha — 210.

Rywocki Jan, S. J — 73, 94, 105.

Rzczyiiski Gabryel, S. J. — 151.

Rzadliowo, wie — 288.

Rzeczyca, misya — 164.

Rzepnicki Franciszek, S. J. — 151.

Rzesna, wie — 279.

Rzeszów — 293, 298.

Rzewuska z Potockich Ant — 209.

Rzewuski Wacaw, wojewoda kra-

kowski — 250.

Rzezawa, wie — 181.

Rzuchowski Felicyan, S. J. — 145.

Rzym- 7, 9, 14, 19, 23, 25, 26, 27,

.30, 32, 33, 35, 49, 50, 51, 52, 53,

54, 56, 57, 60, 61, 63, 64, 66, 67,

68, 70, 71, 78, 79, 80, 81, 82, 83,

84, 85, 87, 93, 104, 105, 109, 110,

111, 117, 119, 120, 121, 123, 125,

126, 127, 138, 139, 140, 141, 143,

145, 147, 149, 151, 155, 162, 173,

175, 176, 178, 179, 186, 225, 244,

245, 247, 248, 251, 254, 255, 256,

257, 258, 261, 262, 270, 271, 272,

273, 274, 280, 289, 296, 298, 305,

311, 313, 318, 326.

S.

Sabeli Jakób, kardyna — 79.

Sacher, dyrektor policyi — 279.

Scz Nowy, a) kolegium— 107, 165,

270, 282", 284, 285, 289, 292, 293,

300, 301, 302, 303.

b) rezydencya \v. Elbiety —
318, 319.

Scz Stary, miasto — 165.

Sdecki Antoni, S. J. — 300.

Sadowska z Czetwertyskich Te-
resa — 191, 192.

Sadowski, mandataryusz — 282.

Sadowski Ignacy, starosta Sonim-
ski — 191, 198.

Sadowski Józef, S. J. — 147.

Sakramentki, zakonnice — 141.

Saksonia - 106, 123, 126, 128, 134,

142, 807, 313, 314.

Salerno Jan, S. J. - 12fi, 127, 128,

Salmeron Alfons, S. J.— 4, 6, 7, 9.

Saluzzo Ferd., nuncyusz—250, 258.
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Sambor, kolegium — 34, 125, 236,

312.

Samborzec, wie jezuicka — 185.

Samolewicz Zvg'muut, radca szkol-

ny — 312.

Samujlo Adam, S. J. — 297.

Sanazarli, chan — 148.

Sandomierz, kolegium— 39, 42, 98,

100, 185, 186, 206, 211.

de Saiigro, S. J. — 81.

Sanguszko Hieronim, biskup- 188,

228.

Sanguszko Szymon, wojewoda wi-

tebski — 85.

Sanguszkowa z Lubomirskich, mar-
szakowa litewska — 186.

Sanguszkowie — 48, 278.

Santacroce, nuncyusz — 64, 119.

Santtu, superintendeut — 225.

Santino, nuncyusz — 132, 134,

138, 139.

Sapieha Antoni — 139.

Sapieha Benedykt, podskarbi litew-

ski — 204.

Sapieha Jan Fryderyk, kanclerz li-

tewski — 101, 205, 205.

Sapieha Jdrzej — 75, 161, 164.

Sapieha Jerzy — 175.

Sapieha Kazimierz — 147, 158,

204, 237.

Sapieha Kazimierz Lew — 34, 40,

49, 50, 71, 75, 85, 92.

Sapieha Lew, kanclerz w. k.—187,

199, 204, 280.

Sapieha Mikoaj — 158
Sapiehowie — 48, 89, 123, 124, 179,

187, 204.

Sapieyna z Dbieskich Krysty-
na — 164.

Sapieyna z Waldsteinów Antoni-
na, hetmanowa — 218.

Saporowska, ksieni — 176.

Saratów, misya — 264, 269, 270.

Sarbiewski Maciej Kazim., S. J. —
69, 70, 94, 95, 157, 195, 196.

Sarbiewski Rafa — 233.

Sarnowa, misya — 240.

Sarnowski, biskup — 110.

Sarnowski Stefan, mar.szaek sej-
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Starogród, miasto — 209.

Staroreby, wie — 73.

Staryca, zamek — 20.

Stasiówka, folwark jezuicki — 205.

Stauropol, miasto — 269.

Stecki Kazimierz, kasztelan kijow-
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Styca — 38, 39.
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69, 107. liO, 186.

Trzebin, wie jezuicka — 233.
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Uliska Anna, fundatorka — 198.

Uliski Jan — 176
Ulrvk Antoni, ksiae brunszwi-

cki — 117.

Unia brzeska — 32.

Unichowski Bogusaw, wojewoda
trocki — 213.

Unici na Podlasiu — 290.

Upsala, miasto — 27, 158.

Urban VIII, papie — 50, 52, 60,

62, 64, 67, 69, 70, 71, 75, 79, 80,

82, 95, 174, 280.

Urban Jan, S. J. — 328.

Ursini, kardyna — 111.

Ursus, opat — 80, 81.

Urszulanki, zakon — 307.

Ucie, misya (ustiensis) — 182.

Ustajto (Stajo), wie jez. — 213.

Ustro, miasteczko — 315.

Uwiat, misya — 98, 220, 221.

Uanka, misya — 171.

Uwad, misya i kolegium — 164,

214, 215, 266, 268, 273.

de la Valle Kazimierz, S. J.— 213.

Vals, miasto we Francyi — 286.

Vega Emanuel, S. J. — 42, 157.

Viana Piotr, S. J. — 12, 13.

Vi8conti Honorat, nuucyusz — 64,

69, 102, 191.

Vitelleschi Mucyusz, jenera S. J.

—

52, 57, 64, ef, 69, 78, 81, 84, 91,

92, 183, 199.

Vitelius, akademik — 65
Vitrarius Maciej, brat S. J. — 163.

Vota Maurycy, S. J. — 115, 116,

117, 118,^ li9, 120, 121. 122, 126.

169, 199.

W.

Wachalski (Wuchaliusz) Jan, S. J.

—

42, 176.

Waczewski, rotmistrz — 62.

Wadowice — 181, 283.

Wadowiusz Marcin, akademik kra-
kowski — 56.

Wadstena. miasto szwedzkie — 27.

Wagner Augustyn, S. J.—309, 316.

Waldocenus Wojciech, S. J. — 26,

27, 28.

Walentów (Walendów), misya —
200.

Walezy Henryk, król — 1, 14, 15.

Wall Tomasz,"^ S. J. — 95, 323, 325.

Walner Salome, dobrodz. — 303.

Waluynicz Teodor, S. J. — 270,

283, 300.

Wacz (Deutsche Krone), rezyden-
cya - 88, 206, 207, 252.

Waga Leon, biskup tarn. — 319.

Waksmowicz Jakób, S. J. — 259.

Wapowski Stanisaw, S. J. — 40.

86, 1.59.

Waradyn siedmiogrodzki , kole-

gium — 23.

Wargocki, S. J. — 198.

Warklan}"^, misya — 215.

Warków, wie jezuicka — 214, 215.

Warmia — 9, 89, 92, 104, 151, 155

157, 216, 223, 252.

Warszawa a) kolegium i dom pro-
fesów — 9, 19, 27, 39, 42, 54, 56,

60, 65, 70, 74, 76, 79, 80, 82, 84,

87, 90, b9, 103, 104, 107, 110, 115,

117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,

125, 128, 131, 134, 135, 136, 137,

139, 144, 156, 164, 168, 181, 182,

183, 184, 185, 203, 250, 253, 284,

304.

b) domicilium warszawskie (ter-

ragium) — 136.

Warszawskie ksistwo — 185.

Warszewicki Stanisaw, .S. J. — 10,

11, 12, 14, 25, 26, 27, 29, 42, 157,

166, 167, 168.

Waschki Jan, S. J. — 259.

Wsowicz Jan, student — 239.

Wawel, zamek— 38, 114, 181, 182.

Wawrzecki Antoni, dobrodziej —
235.

Wawrzeczka Józef, S. J.—287, 308.

Waza Jan, ksiae finlandzki —
25, 100.
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Wazowie - 77, 79, 80, 122, 157,

183, 187.

Wazówna Anna, królewna — 183.

AYdziemborski Stan., S. J. — 148.

Weber Józef, aicybiskup — 314.

Wgry, kraj — 58, 116, 120, 155,
276 " 294 295.

Wgrzy, naród — 20, 145, 192, 317.

Weiss Wojciech, S. J. — 287.

Weissbach, jenera rosyjski — 214.

Wejher Jan, wojewoda chemiski

—

206, 207.

Wejher Melchior, woj. malb. — 85.

Wejher Ernest, woj. chem. — 165.

Welter Jan, S. J. — 163
Wenden, rezyd. — 89, 162, 164.

Wenecya — "18, 19, 22, 23, 58, 78,

80, 116, 117, 120, 123, 126, 127,

146, 261.

Wercholesk, osada — 270.

Wereszczaka Dominik, S. J. — 141,

142.

Wersal — 281, 307.

Wesoa, przedmiecie Krakowa —
181, 309.

Westeraes, zamek szwedzki — 27.

Wyk Jan, biskup — 59, 65, 70,

170.

Wiazemski, knia — 257.

Wichert Hieronim, S. J. — 263.

Widz, misya — 235.

Wiechowicz Adam, S. J. — 99.

Wiecki Wiktor, S. J. — 323.

Wickowski Ant., ex Jezuita— 251.

Wicawice, misya — 181.

Wieczfiska z Zieleskich Krysty-
na — 200.

Wieczorkowski Micha Ignacy, S.

J. — 148, 150.

Wiede — 7, 19, 75, 102, 103, 105,

116, 118, 119, 126, 127, 128, 134,

248, 258, 261. 271, 274, 275, 279,

280, 281, 285, 301.

Wielewicki Jan, S. J. — 38, 95.

Wieliczka — 24, 164, 181, 300.

Wieli, misya — 21, 36, 220, 221.

Wielkie uki — 161, 167.

Wielkopolska — 2, 3, 12, 13, 55,

106, 125, 144, 148, 149, 212, 229,

306.

Wielopolski Franciszek, hr. — 181.

Wielopolski Jan, kasztelan wojni-

cki — 107, 111.

Wierchowski, S. J. — 145.

Wieruszewski Kazim., S.J. — 150.

Wiewiórka, wie — 283.

Wierzbiccy Kazimierz, Stefan i Fe-
liks, S. J. — 158.

Wierzbicki Adryan, fundator—188.

Wierzbicz Antoni, S. J. — 201.

Wierzbowski Stefan, biskup pozna-
ski - 138, 184.

Wierzchlejski Franc. Ksaw., arcy-
biskup — 280, 298.

Wilczewski Stanisaw, S. J. — 227.

Wilhelm, arcyb. ryski — 24.

Wilczopolski, kanonik wi. — 187.

Wilczyska, wie — 282.

Wilhelm, ksiae nejburski — 116,

183.

Wilkanowski Jan, S. J. — 185.

Wilkanowski Piotr, S. J. — 202.

Wilkonowicz, S. J. — 188.

Wilków, misya — 240.

Wilno, a) kolegium akademickie
w. Jana z dwoma konwiktami
i dwoma seminaryami — 6, 7, 9,

10, 11, 12, 16, 17,^ 19, 24, 32, 39,

41, 42, 47, 48, 49, 69, 71, 72, 80,

89, 90, 92, 98, 99, 101, 104, 121,

124, 125, 133, 139, 140, 157, 158,

159, 161, 183, 187, 188, 225, 237,

249, 250, 261, 270.

b) dom profesów w. Kazimie-
rza — 187.

c) dom nowicyatu w. Ignacego—
187, 188, 189.

d) dom 3-ej próby w. Rafaa —
237.

Wikomierz, misya — 187.

w. Wincentego a Paulo, stowarzy-
szenie — 293, 311.

Winkler Marcin, ks. — 111.

Winnica, rezydeucya — 89, 97,

123, 178, 192, 193, 194, 195, 201,

206, 211.

Winnicki Innocenty, wadyka —
120, 121.

Winnicki Jerzy, wadyka — 236.

Wirtemberski Aleks., ksi— 266.

Winiowczyk, miasto — 279.

Winiowiecka z Wierzbickich El-
bieta Eufemia, ksina — 172.

Winiowiecka z Korniaktów Kata-
rzyna — 85.

Winiowiecka z Leszczyskich Te-
ofila - 237.

Winiowiecki Adam, ksi — 33,

Winiowiecki Dymitr — 101.

Winiowiecki Janusz Antoni, sta-

rosta krzemieniecki — 237.

Winiowiecki Jeremi — 115.

Winiowiecki Jerzy — 189.

Winiowiecki Konstanty, wojewoda
ruski — 33, 34, 85.

Winiowiecki Micha, król — 108,

111, 114, 115, 137, 184, 188, 203,

212, 218, 219, 221, 236, 237.

Wiszowaty Jdrzej — 107.

Wisztyniec, misya — 157, 159.
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Witebsk, kolegium — 50, 98, 220,

221, 258, 265, 266, 268, 272, 273.

Witków, misya — 277.

Witkowski Franc, S. J. — 251.

Witrv d'Everlauge Robert, S. J. —
263, 269.

Wittgenstein, jenera ros. — 267.

Witthof Stanisaw, S. J. - 184.

Wituski Jerzy, S. J. — 69, 80.

Witwicki, biskup — 119, 121, 122.

Witwiski Stanisaw, S. J. — 53.

Wizgintt Ludwik, S. J. — 259.

Wizytki, zakon — 112, 169, 273.

Wadysaw IV, król — 45, 59, 65,

66, 67, 69. 70, 71, 72, 74, 77, 78,

82, 86, 89, 92, 93, 102, 105, 109,

137, 147, 177, 183, 199, 202, 210,

219, 220, 224
Wladvsawski Prewancy, ks. — 77.

Wocliy, kraj — 3. 24, '54, 93, 101,
107, '146, 264, 265, 267, 274. 317.

Wodek Ignacy, S. J. — 151.

Wodzimiere, rez^^dencya— 53, 189,

191 192 195.

Woszek tan.,*S. J. — 18, 182.

Wodokty Mae i Wielkie, wsie je-

zuickie — 230.

Wójcikowski, aptekarz — 301, 302.

Wójcikowski Wadysaw, S. J. —
301, 309, 315.

Wojna Abraham, biskup mudz-
ki — 196.

Wojna Stanisaw, biskup wileski

—

40, 158, 187, 188.

Wojnowie, szlachta — 31, 48, 234.

Wojnarowicz Leon — 282.

Wojnicz Kasper, S. J. — 205.

Wojniowicz, burgrabia — 213.

Wojuilowiczowie — 172.

Wojstom, misva — 238.

Wojszwio Jan, S. J. — 269, 272.

Wojtechowski Józ., S. J.-286, 287.

Wola Radziszowska, wie — 299.

Woau Jdrzej, kalwin — 11.

Wolaski Marcin, brat S. J. —
131, 132.

Wolaski Szczepan, S. J. — 205.

Wolff Jerzy, S. J. — 215.

Wolff Teodor, biskup inflandzki —
215.

Wolfsbegk Szymon, ks. — 224.

Wolica, wie jezuicka — 200.

Wólka, wie jezuicka — 167.

Wólka orowska, wie jezuicka —
233.

Wolmar, misya — 163.

Wolski, kanonik wile. — 158.

Wolski Mikoaj, marsz. w. k. — 85.

Wolsztyn, miasto — 288.

Wolter"— 267.

Woga, rzeka — 263, 264, 269, 271,

272, 313.

Wokowysk, misya— 209, 210, 238.

Wooda/ka, misya — 212.

Woodkiewicz, metropolita — 191.

Woodkowicz, S. J. — 188.

Woogda, miasto — 250, 262.

Wooszczyzna, kraj — 14, 37, 102,

118, 123, 145, 146, 178, 191, 192,

264, 317.

Woowicz, kanclerz litew. — 24.

Woowicz, biskup — 158.

Woowicz Jdrzej, S. J. — 99.

Woowiczówna Zofia — 213.

Woucki Filip, chory rawski —
202.

Woucki Mikoaj, S. J. — 202.

Woucki Pawe, biskup — 53, 85,

89, 189, 202, 203, 204.

Woucki Sebastyan, starosta raw-
ski — 202.

Woucki Stanisaw, starosta raw-
ski — 202.

Woucki Wojciech, S. J. — 202.

Woy — 13, 14, 32, 50, 70, 89, 98,

123, 176, 178, 201, 211, 212, 268.

Worczyn, wie jezuicka — 233.

Wornie, rezydencya — 195, 196.

Woronea, misya — 212, 213.

Woronicz Jan Pawe, ex-Jezuita,
biskup krak. — 249, 284.

Woniki, misya — 241, 286.

Wrader Lambert — 37.

Wróblewski Alfred, S. J. — 322,
323.

Wrociski Pawe, S. J. — 148.

Wrocaw — 19, 287.

Wschowa (Fraustadt), rezydencya—
147, 191, 239, 240, 264.

Wujek Jakób, S. J. — 12, 15, 23,

42, 94, 159.

Wybierelv Szymon, S. J. — 146.

Wydga Jan, biskup ucki — 227.

Wydga Stefan, prymas — 184.

Wyrwicz Karol, S. J. — 151, 250.

Wysock, misya — 182, 184.

Wysocki Szymon, S. J. — 12, 26,

27, 42, 159, 167, 168.

Wyszczyski Jakób, dobrodziej —
191.

Wyszel, burgrabia — 220.

Wyycki Mikoaj, arcyb. — 141.

Z.

Zabecze, folwark jez. — 301, 303.

Zabotowska, ulica w Stanisawo-
wie — 31L

Zaborny Walenty, S. J. — 98.
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Zaborski Wadysaw, S. J. - 290,

322, 323, 324.

Zacharvasiewicz Frane. Abi^ar, bi-

skup" — 275, 279, 284, 291.

Zacharvaszewicz Grzegorz, S. J. —
150, 250, 325.

Zacherla Mikoaj, S. J. — 146.

Zankiewicze, dobra jezuickie— 184.

Zaengerle Roman, biskup — 280.

Zagórski Seb., brat S. J. — 189.

Zaborowska z Sczków Jadwiga —
191.

Zaborowski Hieronim, ex-Jez.—57.

Zajkowski, Bazylianin — 125.

Zakopane, rezyd. — 284, 318, 319.

Zakrzewska Adamowa — 240.

Zakrzewski, S. J. — 193.

Zakrzewski, profesor — 22.

Zakrzewski Stanisaw, ks. — 60.

Zalasowa, misya — 278.

Zalazowslii, autor — 69.

Zalesie, dobra jezuickie — 200.

Zaleski Jozafat, S J. — 322.

Zaleski, S. J. — 145, 146. •

Zaleski, proboszcz janowski — 217.

Zaleski Jan, proboszcz — 227.

Zaleski Wacaw, radca dworu—281.

Zaleski Marcin, wizytator szkó —
265.

Zaliwski Józef, partyzant — 292.

Zaleski L6on, metropolita — 125.

Zaleski Stanisaw, S. J. — 290, 322,

323, 324.

Zaleski Szczepan, S. J. — 283, 284,
287, 300.

Zaleski Tom., S. J. — 194, 238, 239.

Zaloce, misya — 277, 279.

Zalucze, wo jezuicka — 205.

Zauscy — 175, 185.

Zauski, biskup warmiski — 226.

Zauski Andrzej Chryzostom, bi-

skup — 122, 157.

Zauski Ludwik, biskup pocki —
157, 184.

Zauski ukasz, S. J. — 101.

Zauski Marcin, sufr. pocki —184.
Zauski Micha, owczy w. k.— 157.

Zamaski Wasyli — 21.

Zamojsc}' — 212.

Zamojska Anna, podskarbina—233.
Zamojska z Ostrogskich Katarzy-
na — 194.

Zamojska, kanclerzyna — 164.

Zamojska Gryzelda — 115.

Zamojska Tomaszowa, ordynato-
wa — 233.

Zamojski, hetman — 17, 19, 20, 21,

29, 30, 32, 86, 193.
Zamojski Jan, podkanclerzy — 15,

16, 36, 37, 38, 41, 45.

Zamojski Tomasz, starosta — 62,
71, 72, 20.5.

Zamorze, wie jezuicka — 204.

Zamo — 37, 53, 98, 211.

Zaosie, misya — 213.

Zapolski Frauc. Ignacy, S. J.— 148.

Zaremba Jakób, S. J. "— 40, 193.

Zaremba Stanisaw, sdzia sando-
mierski — 203.

Zarszyn, misya — 203.

Zarzecze, folwark jezuicki — 221.

Zaslawscy — 48, 17G,

Zasawski Aleks., k&i — 50.

Zasawski Dominik, l^si — 211.

Zasiecki Stanisaw, S. J. — 201.

Zasieke, wie jezuicka — 234.

Zastawna, misj^a — 277.

Zauderer Emil, ks. — 299.

Zawadowski, minister ros. — 265.

Zawadzki Franc , fundator — 304.

Zawistowski Micha, ks. — 279.

Zawisza Dowgiao Jan, archidya-
kon — 74.

Zawisza, podskarbi litew. — 187.

Zawlicki Jan, S. J. — 227.

Zbarazki Janusz, wojewoda bra-

cawski — 21, 22.

Zbarazki Jerzy, ksiae — 50, 56,

57, 59, 61, 62, 63, 64.'

Zbarazki Krzj^sztof, ksi— 50, 65.

Zbarz, wie jezuicka — 184.

Zborowski Adam Aleks., S. J. —
176, 180.

Zborowski Aleks., pukown. — 180.

Zborowski Samuel — 180.

Zbrzezie, wie — 149.

Zdanowicz Jan, ks. — 231.

Zdzieski Stanisaw — 282.

Zdzieski Tomasz, dobrodz.— 300,

Zebrz3'dowski, biskup krak.— 4, 7.

Zebrz3'dow8ki Mikoaj, wojewoda
krakowski — 24, 32, 34, 36, 38,

39, 40, 41, 154, 156, 164,167,168,

179, 327.

von Zehmen, kanonik warmis. —
156, 252.

Zemsko (Semmritz), Avie jezui-

cka — 12.

Zeplak, misya — 23.

Zenowicz Krzysztof, star. oszmia-
ski — 222.

Zeruecke, vice burmistrz toru. —
128, 130, 131, 132.

Zerzyn, misya — 182.

Zgoda, S. J.' — 146, 193.

Ziegler Grzegorz, biskup — 275,

276, 284, 299, 301.

Zielenice, misya — 164, 166.

Zieleniewski, wódz kozacki — 99.

Zieleski Maciej, S. J. — 100.
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Zieliski Józef, szlachcic — 157.

Zieliski Konstanty, aicvb. lwow-
ski — 125, 190.

^

Zieliski Wojciech, dobrod. — 218.

Zielonacki Andrzej, S. J. - 145, 146.

Ziemecki Mikoaj (pseudonim)— 58.

Zieniewicz Andrzej, S. J.—95, 224.

Zienkowicz Jan Micha, biskup wi-

leski — 159, 199.

Zierowski, hr. — 116, 117.

Zimna woda, wie jez. — 176, 279.

Zotarenko, ataman kozacki — 98,

172, 202.

Zlotów — 206.

Zosel Feliks, S. J. — 322, 324.

Zranicki Jan, S. J. — 291, 292.

Zuckmantel, rezydencja—308, 309.

Zwierzyniec pod Krakowem — HOO.

Zyberk" - 215.

Zyberk Bartold — 234.

Zyberk Gotard Ksawery — 235.

Zyberk Jerzy Alojzy, ks. 230, 234.

Zyberk Jozafat, wojew. infl.— 235.

Zyberk Katarzyna — 235.

Zyberk Samuel Stanisaw — 235.

Zygmunt I, król polski 49,67,223.
Zygmunt August, król — 1, 3, 9,

'lO, 14.

Zygmunt III, król — 25, 26, 27, 28,
"^29, 31, 35, 36, 37, 38, 41, 43, 44,

45, 47, 50, 52, 56, 58, 62, 65, 67,

69, 75, 77, 80, 83, 84, 89, 92, 103,

107, 119, 142, 154, 155, 158, 168,

170, 173, 180, 182, 183, 187, 188,

189, 197, 199, 201, 202, 208, 223,

230, 310, 326, 327.

aba Jan, starosta starodubski —
214.

Zabokrzycki Dvonizv, wadyka —
121, 125, 19U";

agiel Marcin, kanonik, fundator
misyi — 157, 159.

ardecki Aleksander, S. J. — 227.

arnowiec — 175
ebrowski Tomasz, S. J. — 151,

, 158.

egan (Sagan), miasto — i59.

eleski Kryspin, hr. — 299, 300.

eleniaki, dobra jezuickie — 199.

erków, miasteczko — 2b8.

eromin, misya kolegium piotr-

kowskiego — 232.

iwna, komisarz cyrkularny— 292.

mud, kraj — 3, 11, 88, 89, 125,

149, 157, 195, 196, 226, 230.

mujdki, misya — 159.

ochowski, metropolita Rusi— 120.

odziszki, kolegium — 237.

ókiew — 116, 120, 279.

ókiewski ukasz, wojewoda bra-

cawski — 220.

ókiewski Stanisaw, hetman —
21, 39, 45, 86, 89, 168, 176, 193,

201, 205.

ótowski Wadysaw, S. J. — 145,

165.

rebicki Marcin, S. J. - 240.

rotowice, wie jezuicka — 198.

uchowicz Jan, S. J. — 100.

uchowski Feliks, S. J. — 198.

uk, horodniczy — 17.

uk, starosta — 162.

uków - 175, 191.

uawy — 156, 174, 207, 208.

ulkiewski Karol, S- J. — 322.

urawno, misya — 238, 239.

urowica, misya — 277.

ychow, wie jezuicka — 170.

ydyki, misya — 195, 196.

yromin (uromin), misya — 1.55, 157.

ytomierz, rezydencya — 218, 219,
'239, 240.

ywiec, misya — 165, 180, 181.
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